
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS  JØRGEN 19/09 2020 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Leif Johansen, Berith Nanett 
Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent. Afbud Ole Nielsen, Finn 
Pedersen 

 
NYT FRA DASU 
Der har været afholdt dialogmøde vedr. COVID-19 og halvårsregnskab. Vi 
var forhindret i at deltage, men fra referatet fremgår det, at der ikke meget nyt 
fra DASU. På mødet blev det dog diskuteret, at det bør være nemmere at 
være løbsleder i sporten. Der skal være færre kontrolinstanser, og mindre 
”bøvl” i forbindelse med planlægning af arrangementer.  
 
Vi har søgt datoer for arrangementer til næste års kalender. Se nærmere inder 
R-udvalget.  
 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Vi har søgt DIF om midler til køb af trailer og materiel. Vi har søgt om 
66.000, og har fået bevilliget 54.000. Dette er vi selvfølgelig meget tilfredse 
med. Hermed har vi mulighed for at indkøbe en trailer samt materialer op til 
det forestående rally.  
  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi holder præmiewhist fra den 8. Oktober.  
 
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke noget nyt fra baneudvalget 
 
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi har som bekendt aflyst vores NM afdeling. Vi har deltaget i hold-DM, 
hvor RAS fik en samlet 5. plads ud af 8 hold.  
Ellers kigger vi frem mod planlægningen af nytårsløbet.  

NYT FRA R-UDVALGET 
Siden sidst har vi afviklet Yokohama mesterskab i Kongensbro. Desværre 
har beboere i området klaget over støj fra området. Dette er meget 
bekymrende, idet vi gerne vil kunne bruge området i fremtiden. Vi er i 
dialog med kommunen.  
 
Vi har også afviklet klubmesterskab på køreteknisk anlæg.  
4 afdeling af klubmesterskabet køres i forbindelse med Herregårdsløbet i 
Hobro 
8/11 afvikler vi 5. og sidste afdeling af klubmesterskabet i forbindelse med 
Smederallyet i Kjellerup, som også er landsfinalen i klubrally.   
 
Vi har i rallyudvalget fået lavet en undersøgelse om e-sport. 77,5% er 
interesseret i at der holdes e-sport i klublokalerne. Vi arbejder på at lave et 
oplæg, som bestyrelsen senere skal forholde sig til.  
 
Vi har fået en invitation fra MNJ til træning på Overgaard 10/10 gods, 
hvor 10-14 biler fra RAS kan deltage mod betaling af 250,-. Jan Kidmose 
er kontaktperson.  
 
Et RAS medlem har forespurgt om muligheden for blot at være medlem af 
DASU i forbindelse med officialgerningen. Vi har tidligere haft denne 
diskussion, og det bliver meget svært at skelne mellem, hvem der skal 
betale hvilket kontingent. Som passivt medlem/official er 350 kr., hvor 
250 går til RAS og 100 går til DASU.  
 
Rallyudvalgets næste møde starter på depotet, hvor vi optæller og 
opmærker materiellet. Vi taler med udlejeren, og prøver på at optimere 
lagerplaceringen.  
 



 

 

Til næste år har vi søgt om løb på følgende datoer.  
Dato Kategori Navn 
27/2 KR kursus Kursus 
21/3 JFM/KR Sønderbæk, åbent 
10/4 Test/spring Rallytest og sprint 
2/5 KR Dagsvad klubrally, lukket 
16/6 KR Strandfestløbet, lukket 
25/9 KR Lime løbet, åbent  
??/?? KR special  
 
Endvidere vil vi arrangere officialkursus på et tidspunkt i starten af 2021. 
 
4 medlemmer vil gerne tage en 344 uddannelse, og 2 mangler det indledende 
kursus.  
 
Vi planlægger at lave både C1 og officials kursus. 
 
EVENTUELT 
Vores jubilæumsfest er som bekendt planlagt til 20/11. Med den seneste 
udvikling i COVID-19, er det meget tvivlsom om vi kan holde 
arrangementet. Vi arbejder derfor på at flytte festen til 2021.  
 
Klubaftenerne fortsætter som normalt, da vi vurderer at der er rigeligt med 
plads i klublokalerne.  
 
Vi arbejder stadig videre med aktiviteterne efter klubudviklingsundersøgelsen 
sidste år. Jens Færgemann vil gerne komme til klubben og bidrage med at 
lave beskrivelser af foreningsaktiviteterne.  
 
Vi er underlagt GPDR, og Berith har lavet et udkast til en privatlivspolitik. 
Dette er godkendt, og lægges på RAS hjemmesiden.  
 
Baderummet på campingpladsen trænger til en renovering. Vi overvejer at 
installere en brusekabine.   
 

Isoleringen i klublokalerne er ikke optimal, og vi overvejer at søge om 
midler til isolering og en ny varmepumpe. Elro fonden er kendt for at 
støtte den slags forbedringer.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 28/10 2020 kl. 19 hos Jens Erik. 
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