
 

 

BESTYRELSESMØDE PÅ TEAMS 20/1 2021 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent Afbud Jørgen Møller.  

 
NYT FRA DASU 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DASU. Referatet kan findes på 
DASU´s hjemmeside.  
 
Resultatet fra medlemsundersøgelsen i RAS er kommet fra DASU´s 
sekretariat.  
I resultaterne fremgår det at medlemmerne er glade for klubbens nyhedsbrev 
mm. Vi afventer op lukning af restriktionerne før vi holder møde med Jens 
fra DASU.  
 
ØMS, som vi en gang var medlem af, havde en sum penge tilbage tilhørende 
RAS. Pengene er nu blevet overført til RAS hoved konto.  
 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Vi har fået en henvendelse fra Flügger, som vil sælge maling til 
medlemmerne med 20% rabat, og endvidere får RAS 5% som tilskud. Vi har 
sagt ja tak til tilbuddet, og detaljerne kommer til at fremgå af RASNYT.dk. 
Vi har stadig en rabataftale med Nordic Auto Parts, men vi er bange for at 
mange glemmer det. Der bliver lavet mere reklame for rabataftalerne på 
RASNYT.dk 
 
DIF har skrevet til os om nye muligheder om at søge om kompensation 
grundet COVID-19. Dette vælger vil at gøre i lyset af at vores Rally giver 
underskud, og at vi har haft flere manglende indtægter. Vi forventer at få 
besked i marts måned.  
 
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi har udsat præmiewhisten indtil videre. Vi kigger på dato for strandfest og 
klubrally. Der er nogle uheldige datosammenfald med hhv. JFM i klubrally, 

DM i Rally og løb på Jyllands ringen. Mindst uheldige dato er 26/6, og 
derfor holder vi sommerfesten 25-26-27/6, hvor strandfest løbet køres 
26/6. 
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Classic race køres i Aarhus i september, og desværre på samme dag som 
løb er planlagt på Ring Djursland. Vi håber at der findes en løsning på 
dette datosammenfald.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi arbejder på at lave NEZ o-løb i maj måned. Vi satser på at Europa er 
lukket op igen til den tid.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Vi har deltaget i informationsmøde i DASU, hvor struktur for løb er til 
diskussion. Der er gruppearbejde, hvor Berith arbejder sammen med Kim 
fra MNJ og Brian fra HAK. Deadline for gruppearbejdet er 30/3. 
 
I Rallyudvalget arbejder på at flytte vores arrangementer grundet COVID-
19 
KR-kursus flyttes til 27/3 
Dagsvad Auto flyttes til 15/5 eller 16/5 
Yokohama planlagt til 10/4 hænger i en tynd tråd, da vi ikke længere kan 
køre ved Munck Asfalt. Rallyudvalget har arbejdet på forslag til 
alternativer, og sender disse til Jens Erik.  
 
Løbslederkursus ved DASU er indtil videre ikke helt fastlagt. Vi afventer 
og ser.  
 
Dekoration af trailerens presenning er planlagt og løses af udvalget.  
 
 
 
 
 



 

 

EVENTUELT 
Jørgen Møller har sendt en liste over medlemmer, som mangler at betale 
kontingent/ikke er genindmeldt. Den tæller 100 personer, så husk at betale 
jeres kontingent. Jens Erik udsender reminder denne uge.  
 
Generalforsamlingen er indkaldt til 4/3. Men grundet COVID-19 restriktioner 
udskydes den til vi må samles 50 personer. Hvis flere tilmelder sig, må de 
deltage i generalforsamlingen virtuelt.  
 
Det overvejes at nedlægge baneudvalget i RAS, men det besluttes at udskyde 
denne beslutning, til vi har mere normale forhold i landet.  
 
Campingpladsen:  
Vi planlægger at installere en ny brusekabine toiletbygningen. Dette venter til 
vi nærmer os sæsonen.  
Vi kører videre med eksisterende regler for fordeling af pladser.  
 
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 24/2 2021 kl. 19 på teams.  
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