
 

 

BESTYRELSESMØDE I KLUBLOKALERNE 22/4 2021 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent.  

 
NYT FRA DASU 
DASU har holdt bestyrelsesmøde 18/3, og der er kommet et referat. Der er 
planer om at holde et nyt formandsmøde i april, men der er ikke kommet 
indkaldelse endnu.  
DASU’s bestyrelse er i samarbejde med dragracingudvalget ved at udarbejde 
en ny model for streetrace i DASU, der skal gøre det lettere og billigere at 
tiltrække nye deltagere til sporten. 
 
DASU har lavet aftale om tv-produktion af CC-Cars DASU Classic den 24. 
april. Aftalen er blevet en realitet på grund af fint arbejde fra Ulrik Hejl og 
vejsportsudvalget. Løbet er samtidigt kvalifikationsløb til FIA Trophy for 
Historic Regularity Rallies 2021. 
 
DASU bestyrelsen havde en kort drøftelse af dette års Danish Motorsports 
Award, der blev afholdt ”live” på Facebook. Bestyrelsen var tilfredse med, at 
vi fik lejlighed til at hylde nogle af sidste års vindere, men selve formatet 
fungerede ikke optimalt. Vi ønsker at fortsætte med Danish Motorsport 
Award, men i samarbejde med DMU er vi ved at revidere, hvilke priser der 
skal være til showet. Bestyrelsen drøftede i forlængelse heraf muligheden for 
at ændre på strukturen for repræsentantskabsweekenden. Vi arbejder med en 
idé om, at fredagsmiddagen bortfalder permanent for i stedet at afholde en 
fælles middag for alle klubledere og udvalgsmedlemmer lørdag aften. Under 
middagen vil vi samtidigt uddele hædersbevisninger og diverse priser til 
klubber og udøvere. Vi forestiller os derudover, at tiden fra afslutningen af 
repræsentantskabsmødet og frem til middagen kan bruges til diverse møder 
mellem klubber, udvalg, bestyrelse og sekretariat. Til næste møde i 
bestyrelsen skal der udarbejdes budget for ovenstående idé, hvorefter der 
tages endeligt stilling til om det skal realiseres i 2021. 
 

På mødet orienterede Ture Hansen om den planlagte omstrukturering af 
arbejdsopgaver på sekretariatet samt om den nyopslåede deltidsstilling 
som administrativ medarbejder. 
 
DASU-bestyrelsen drøftede, på baggrund af en henvendelse fra Kenneth 
Svendsen, Dansk Super Rallys fremtid i forhold til, hvordan serien skal 
være organiseret i DASU. Det blev besluttet at invitere Kenneth Svendsen 
og RU til et møde vedr. den fremtidige plan og organisering af Dansk 
Super Rally. 
 
Se det fulde referat på https://www.dasu.dk/media/35909/referat-
bestyrelsesmoede_03-21.pdf 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er kommet en henvendelse fra kommunen vedr. landsbyfestival-
samarbejdet, som afvikles 28/6-4/7. Lørdag d. 3/7 holder vi åbent hus i 
klublokalerne, og om aftenen er der fællesspisning i forsamlingshuset 
arrangeret af borgerforeningen.  
Rallyudvalget arbejder på at udstille rally og klubrally biler.  
 
Vi har fået brev fra sparekassen, som skal have oplysninger på 
bestyrelsesmedlemmerne.  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi har ikke afviklet mere præmiewhist, og med det fremskredne forår 
besluttes det at sæsonen er slut. Der er spillet 4 afdelinger, og de tæller 
således til mesterskabet.  
 
Vi overvejer afviklingen af sommerfesten, hvor vi er lidt i 
mandskabsmangel pga. andre aktiviteter.  
 
Der er planlagt klubrally i forbindelse med sommerfesten.  
 



 

 

NYT FRA B-UDVALGET 
Vi er blevet kontaktet af et RAS medlem, som gerne ville prøve at køre 
folkerace. Vi foreslog ham at køre til Nysum banen, og evt. købe en af de 
færdige biler.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Der er ikke noget siden sidste møde. 
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Dagsvad løbet, som skulle have været kørt 16/5 er blevet aflyst pga. travlhed. 
Ruskær Auto Løbet, som køres 30/5 i Ikast tæller til klubmesterskabet i stedet 
for.  
Vi kommer i autosport igen med et indlæg om vores trailer, som er finansieret 
af sponsorater.  
 
Vi holder planlægningsmøde om Yokohama 5/5 i klublokalerne.  
 
Der er fortsat efterspørgsel på officialkort, som RAS official.  
 
Der er en forespørgsel vedr. vores beregnings PC, som ikke kan køre 
Windows 10. Det besluttes at købe en anden PC.  
Vi vil gerne have nogle plastkasser til at opbevare og håndtere officialveste.  
Vi vil gerne have trykt RAS logo på vores officialveste.  
 
I lørdags var vi i Hobro og passe en hastighedsprøve.  
Vi skal passe en prøve til rally i Stoholm 15/5. 
 
EVENTUELT 
Generalforsamlingen er som bekendt udskudt flere gange pga. Corona. Pr. 
21/5 ophæves forsamlingsforbuddet til 50 personer. Derfor besluttes det at 
holde generalforsamlingen torsdag d. 27/5. Der bliver tilmelding til 
generalforsamlingen, og der er plads til 50 personer. Hvis flere tilmelder sig, 
til bydes deltagelse online. Man skal have Corona-pas. Der bliver ikke 
serveret aftensmad i forbindelse med generalforsamlingen, men i stedet 
kaffe/kage. Man skal tilmelde sig generalforsamlingen ved Jens Erik.  

Der er kommet et forslag fra et medlem om oprettelse af et campingudvalg 
på førstkommende generalforsamling. Forslaget vil blive behandlet på 
generalforsamlingen.  
 
Der er udfordringer med internetsignalet på campingpladsen. Der har 
været gjort forskellige tiltag for at løse det, men det lader sig ikke løse.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 19/5 2021 kl. 19 på teams.  
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