
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS MORTEN 20/6 2018 

Tilstede: Jens Erik Jensen, Finn Pedersen, Jørgen Møller, Ole Nielsen, 

Torben Gregersen Morten Lunøe – referent. Afbud Leif Johansen,   

 

NYT FRA DASU 

Ole og Torben deltog i det ekstraordinære repræsentantskabsmøde sidst i maj. 

Formålet med mødet var at vedtage ændring af regnskabsår. Der var nogen 

debat om fordele og ulemper. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med fuld 

opbakning. Den ændrede regnskabspraksis medfører at balancen bliver 1,5 

mio mindre, hvilket skyldes regnskabstekniske forhold.  

Der er ikke kommet mere info fra DASU siden sidste bestyrelsesmøde i RAS. 

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN  

Vi har fået en afgørelse fra arbejdstilsynet efter ulykken 16/9 2017. Vi har 

fået strakpåbud som går på, at vi skal sikre at arbejdet som official udføres 

fuldt forsvarligt, og føre tilsyn med officials og deres arbejde under rallyløb. 

Vi modtog brevet 29/5, og skulle svare senest 5/6. Grundet problemer med 

klubbens digitale id., kom vi i problemer med tidsfristen. Dette er nu løst. Vi 

har lavet en handlingsplan, som går på at officials skal på kursus inden de 

skal arbejde, at officials ikke bør stå alene, og at placeringen af officials skal 

overvejes nøje. 

 

Sparekassen har skrevet til os, at vi skal indsende referat fra seneste 

generalforsamling og vedtægterne. Dette skal gøres fremover, og skyldes 

skattelovgivningen.  

 

Klublokalernes nabo har henvendt sig, og meddelt at grunden foran 

klublokalerne er hans, og at vi ikke må parkere der fremover. Jens Erik 

kontakter udlejeren for at få klarhed over reglerne.  

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Vi holder sommerfesten i kommende weekend, hvor der 60 tilmeldte.  

Der bliver tilberedt helstegt gris med tilbehør.  

 

Vi har bestilt Romalt forsamlingshus til årsfesten, som holdes d. 17/11.  

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Vi har været ude som officials både til DM rallyet og på Ring Djursland.  

Vi er igen repræsenteret i Rallycross, hvor Benny Jensen og Nick Ravn 

har meldt sig ind i RAS.  

Ellers ikke noget at berette.  

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Afbud fra Leif Johansen 

Borgerforeningen i Vivild har henvendt sig, og forespurgt om vi vil 

arrangere et orienteringsløb i september måned.  

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Siden sidst har vi afviklet Djurs Rally d. 9/6, og et DM rally er som 

bekendt en stor omgang. Rallyet var velplanlagt og afviklingen gik godt 

uden uheld, og skader. Løbet fik stor ros, for gode prøver, og god 

afvikling.  

For nuværende ser det ud til at rallyet giver en fornuftig økonomi. 

DASU´s rallyudvalg havde pålagt os forskellige kontroller til 

arrangementet, og det gav nogen debat.  

 

RAS havde flere deltagere til JFM/Speed Nord d. 10/6  

 

RAS står for at afvikle Jysk Fynsk Fejde i weekenden 3-5/8.  

Vi har et arrangement i Randers Ugen, hvor vi afvikler Randers Hurtigste 

bil 16/8.  

Vi skal have sat et hold til at hjælpe med til DM rally i Ikast 8/9. 

RAS står for at afvikle finalen i Yokohama mesterskabet i Fredericia 

20/10.  

Vi holder et rallyudvalgsmøde snarest, hvor vi finplanlægger resten af 

sæsonen.  

 



 

 

EVENTUELT 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at reglerne for tildeling af de 

tilgængelige pladser skal revurderes. Der nedsættes et udvalg, som kigger på 

modeller for fordeling af pladserne. Dette arbejde skal være på plads inden næste 

sæson.  

Udvalget udgøres af  

Morten Lunøe 

Torben Gregersen 

Ole Nielsen 

Kasper Schøler 

Jens Erik Jensen 

 

Vi har fine klublokale, men de bruges sjældent. Kunne det være en ide at 

overveje at lave andre aktiviteter, eller drive klub på en anden måde.  

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag d. 24/8 kl. 17 hos Jørgen.  


