
 

 

BESTYRELSESMØDE I KLUBHUSET 25/11 2020 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Leif Johansen, Ole Nielsen, Finn 
Pedersen, Berith Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent.  

 
NYT FRA DASU 
Siden sidst har der været afholdt repræsentantskabsmøde.  
Alan Brøndum repræsenterede RAS ved mødet.  
Der er i skrivende stund ikke kommet et referat fra repræsentantskabsmødet, 
men Jens Erik har fået et mundtligt referat.  
Som sædvanligt var der valg til alle udvalg, og kun i rallyudvalget var der 
kampvalg 
Kontingentet til DASU er uændret for 2021. 
Der var ændringsforslag til reglement om ændring af udvalgssammensætning, 
men forslaget blev enstemmigt nedstemt.  
 
Der er 25% rabat på betalingskrævende licenser i januar måned. Dette gælder 
dog ikke grundlicenser.  
 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er kommet en henvendelse vedr. Djurs Rally fra en lodsejer, som kræver 
erstatning for ødelagt jagt. Jens Erik har involveret vores juridiske rådgiver 
Bent Mikkelsen i sagen, og der er afsendt et svar.  
 
Der er kommet en henvendelse vedr. støjgener fra Yokohama mesterskabet i 
Kongensbro. Vi er i dialog med Silkeborg Kommune og Munck Asfalt om 
sagen.  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi er kommet i gang med præmiewhistturneringen. Torben Frederiksen og 
Jens Erik vandt hver en afdeling.  
Som tidligere nævnt er årets julebanko aflyst.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke noget nyt siden sidste møde.  

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
For tredje år i træk blev Rene Castillo Skjøt og Jørgen Skjøt vinder af 
Expert klassen i CC-CARS DASU CLASSIC 
 
Poul og Egon Brøndum fik en 3. plads i eliteklassen i samme mesterskab.  
 
Vi har besluttet at aflyse nytårsløbet grundet COVID-19.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
På repræsentantskabsmødet blev følgende valgt ind i  DASUs rallyudvalg.  
Niels Jørgen Jørgensen 
Erik Larsen  
Alan Brøndum  
 
Vi har talt om datoer for afholdelse af R1 og C1 kurser. Der er ønsker fra 
medlemmer om slutningen af januar/starten af februar.  
Der er flere kurser planlagt, og Berith laver overblik over planen, og 
lægger det på hjemmesiden m.v. 
 
Vi mangler at få udsmykket den nye trailer.  
Vi planlægger at holde en rally hyggeaften, hvor vi ser rallyfilm. Dette 
kræver at COVID-19 restriktionerne er ophævet.  
 
EVENTUELT 
Mikal Grønbech der er webmaster for rasnyt.dk deltog i første del af 
mødet. Mikal underviste i hvordan hjemmesiden virker og redigeres. 
Hermed er de enkelt udvalg i stand til at redigere hjemmesiden.  
 
Klubbens pokaler skal graveres, selvom vi ikke holder en fest i år.  
Der bestilles medaljer til klubbens mestre. 
 
 
 
 



 

 

Vi har været i dialog med indehaveren af vores materialedepot, og indgået en 
aftale.  
Nyhedsbrev udsendes i næste uge. Der indkaldes til generalforsamling 
sammen med nyhedsbrevet.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes Onsdag d. 20/1 2021 kl. 19 hos Jens Erik. 
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