
 

 

BESTYRELSESMØDE PÅ TEAMS 24/3 2021 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Ole Nielsen, Finn Pedersen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Charlotte Abel, Morten Lunøe – referent.  

 
NYT FRA DASU 
Der har været afholdt møde med DASU, hvor klubformænd mødtes med 
DASU’s ledelse. Formålet var at drøfte betingelserne for afvikling af træning 
og løb under COVID-19. m.v.  
Det går dårligt med medlemstallet, og dette tilskrives COVID-19. 
Der er kommet ny handlingsplan for sikkerhedsudvalget, hvor Arne Pagh 
arbejder på nye retningslinjer.  
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Nr. Borup borgerforening vil gerne lave en event til sommer i uge 26. 
Formålet er at promovere landsbyerne i Randers Kommune. Planen er at vi 
bidrager med at udstille biler om eftermiddagen. Dagen afsluttes med 
fællesspisning i forsamlingshuset.  
DIF har skrevet til os vedr. kontrol af de penge vi har modtaget i forbindelse 
med kompensation for tabte indtægter grundet COVID-19. Det er nok at 
vores interne revisor står for det.  
Syddjurs Kommune har efterspurgt regnskab for Djurs Rally. Vi har sendt det 
til dem.  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Der er ikke sket det store siden sidst. Det ser ikke ud til at vi kommer til at 
spille kort i april grundet COVID-19. 
Vi er ved at starte planlægningen af strandfesten.  
A-udvalget vil gerne tage ud til klubbens arrangementer og grille pølser.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke sket noget i udvalget siden sidst.  
Vi overvejer at lægge baneudvalget ind under vejsportsudvalget, hvilket 
kræver vedtægtsændring. Så vi forventer først at det er aktuelt fra 
generalforsamlingen 2022. 

Der er ikke kommet afgørelse på kalender-konflikten mellem CRAA og 
Ring Djursland.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi har flyttet NEZ løbet til 7/8 grundet COVID-19.  
Ellers er der stille i udvalget.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Vi er i fuld gang med KR-kurset, som køres på lørdag. Kurset er om 
formiddagen, og om eftermiddagen er der fri træning for klubbens 
medlemmer. Pt. Har godt 10 RAS medlemmer tilmeldt sig træningen.  
 
Den nye trailer er pakket og klar, og skal i brug første gang på lørdag. 
Traileren bliver omtalt i AutoSport næste gang.  
 
Yokohama mesterskabet afvikles 14/8, og der er fundet en ny prøve i 
nærheden af Ålum.  
 
Sønderbæk løbet 11/4 er stadig under planlægning, men tilladelsen fra 
politiet mangler endnu. 
 
Vi skal passe en prøve til Hobro rallyet d. 17/4.  
Vi skal passe en prøve til rally i Stoholm 15/5. 
 
EVENTUELT 
Det mangeårige RAS medlem Poul Erik Sørensen er gået bort. Vi sendte 
en buket til bisættelsen.  
Strandgrunden åbner på lørdag, og man kan herefter stille sin 
campingvogn op.  
Vores stabler er til reparation, og har brug for et nyt dæk.  
 
Generalforsamlingen er sat til 6/5 kl. 19 såfremt forsamlingsforbuddet 
tillader det. Hvis det ikke kan lade sig gøre at holde generalforsamlingen 
fysisk, vil den blive indkaldt som en online generalforsamling. Inden en 



 

 

virtuel generalforsamling vil beretninger og kandidat forslag blive udsendt 
med en uges varsel.  
 
Vi har fået serviceret kopimaskinen, som fik skiftet nogle ruller. 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag d. 22/4 2021 kl. 19 i klublokalerne 
eller på teams afhængig af gældende forsamlingsforbud.   
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