
 

 

BESTYRELSESMØDE PÅ TEAMS 19/5 2021 

Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Berith 

Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent.  

 

NYT FRA DASU 

 

Nedenstående punkter er taget fra DASU bestyrelsens referat 

 

Bestyrelsen drøftede på baggrund af en henvendelse fra Sverige de generelle 

regler for endagslicens i DASU-regi, særligt i forhold til udenlandske 

deltagere. Bestyrelsen arbejder videre med problematikken og vil bl.a. have 

en snak med klubber og udvalg, der afvikler løb med udenlandske deltagere. 

 

Ture Hansen orienterede om ansættelsen af Jonathan Melchiorsen, der er 

startet den 3. maj som administrativ medarbejder på DASUs sekretariat. Den 

endelige fordeling af arbejdsopgaver internt på sekretariatet er under 

udarbejdelse, men det er besluttet, at Anne Andersen indtil videre overtager 

håndteringen af sager i hhv. rally, bane og karting. 

 

Bestyrelsen har afholdt møde med RU vedr. den fremtidige organisering af 

og økonomi til Dansk Super Rally. Bestyrelsen har i forlængelse heraf 

anmodet udvalget om at komme med forslag til en plan/ et koncept (inkl. 

budget) for afvikling af DSR. 

 

RU har anmodet om, at DASU dækker klubbernes omkostninger til 

rallyresult i forbindelse med løbene i Dansk Super Rally. Bestyrelsen afventer 

udarbejdelsen af koncept for den fremtidige afvikling af DSR, jf. punkt 6.1, 

før der tages stilling til dette. 

 

Bestyrelsen drøftede, i forlængelse af uheldet ved DM1 i rally, mulighederne 

for at indhente diverse billede og filmoptagelser fra akkrediterede fotografer 

til brug for sikkerhedsmæssig evaluering af alvorlige uheld i sporten. Det 

blev besluttet, at der skal udarbejdes et skriv, som alle fotografer, der ønsker 

at blive akkrediteret til et DASUarrangement, skal acceptere for at opretholde 

deres akkreditering. 

 

 

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 

Vi har indsendt dokumentation i forbindelse med stikprøvekontrol i 

relation til CORONA støttemidler. 

 

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Program for strandfesten er lagt på Facebook og hjemmesiden. Vi håber at 

CORONA situationen i Norddjurs bliver bedre, så sommerfesten ikke er i 

fare.  

Vi har haft møde i udvalget, og diskuteret muligheden for arrangementer. 

Ideer kunne være at besøge Tom Kristensens garage, eller Motorsamlingen 

i Grenå. 

 

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Der er ikke noget nyt siden sidste bestyrelsesmøde.  

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Der er ikke nyt siden sidste bestyrelsesmøde.  

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Vi er i gang med planlægning af Yokohama mesterskabet 14/8 

Der køres strandløb i forbindelse med sommerfesten 

 

I lørdags var vi i Stoholm og afvikle en hastighedsprøve i forbindelse med 

DSR2.  

 

EVENTUELT 

Jens Erik har været til møde med borgerforeningen i Nr. Borup, for at 

planlægge landsbyfestival arrangementet.  

 



 

 

Vi holder åbent hus i RAS klublokaler 10.00-14.00, med kaffe og 

rundstykker fra kl. 10 og senere grillede pølser.  

På dagen kommer der en hoppeborg, som placeres ved RAS lokalerne.  

Vi udstiller en vejsportsbil, nogle rallybiler, og forhåbentlig en banebil. 

 

Kl. 18 er der fælles spisning i forsamlingshuset, og dette er gratis.  

 

Om søndagen er der teater for børn m.v. Men vi deltager kun om lørdagen. 

 

Generalforsamling:  

 

Kenneth Kjeldsen stiller gerne op som dirigent. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontinent til RAS i 2022.  

 

Indkomne forslag: Der er kommet et forslag om Camping udvalg fra Jacob 

Nielsen. Et lignende forslag er kommet fra Connie Sose. Connie Sose har 

også indsendt et forslag om tilslutning til fibernet på campingpladsen.  

Forslagene bliver behandlet på generalforsamlingen.  

 

Valg af kasserer og sekretær:  

Morten Lunøe er villig til genvalg.  

Jørgen Møller er ikke villig til genvalg.  

 

Udvalgene:  

A-udvalget: Connie og Ole er villige til genvalg 

Bane udvalget: Bente og Finn er villig til genvalg 

Vejsports udvalget: Poul Brøndum og Per Johansen er villige til genvalg 

Rallyudvalget: Jan Kidmose er villig til genvalg, Lasse Nerup er ikke villig til 

genvalg.  

 

Vi er forpligtet til at oplyse om kravet til CORONA pas. Vi er endvidere 

forpligtet til at lave stikprøvekontrol, og det vil blive gjort til 

generalforsamlingen.  

 

 

 

 

Campingpladsen:  

Vi vil gerne have lavet en ny brusekabine i huset op pladsen. Den bedste 

løsning vil være at lave nyt gulv, og lægge nyt vinyl på alle flader. Dette 

sættes i gang.  

 

Der skal sættes nye trin på trappen ned til stranden. Jens Erik sørger for 

materialer.  

 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag d. 10/6 2021 kl. 19 i RAS 

klublokaler, hvor udvalg er inviteret med.  
 

 


