
 

 

BESTYRELSESMØDE I KLUBHUSET 26/8 2021 

Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Finn Pedersen, 

Morten Lunøe – referent. Afbud Berith Grønbech, Charlotte Abel. 

 

NYT FRA DASU 

Der er indkaldt til dialogmøde 9/9 i Hindsgaul. Der er ikke kommet 

dagsorden endnu, men vi forventer at melde 2 personer til.  

 

Bestyrelsen har holdt møde, og i referatet er følgende punkter relevante for 

os.  

 

Bestyrelsen drøftede indgående reglerne for endagslicenser særligt i forhold 

til arrangementer, hvor der deltager udlændinge. Det er i henhold til FIA’s 

regler ikke muligt at udstede endagslicenser til udlændinge, med mindre de 

opfylder kravene om bopæl i DK eller fuldtidsstudie. Bestyrelsen drøftede 

også mulighed for online betaling og bestilling af endagslicens, men 

besluttede at tage dette emne op på førstkommende dialogmøde med 

klubberne. 

 

DASU har pga. skadeshistorikken for all-risk-forsikringen fået varslet, at 

selvrisikoen stiger til kr. 10.000. Det er efterfølgende lykkedes at forhandle 

den ned til kr. 7.500. Det blev besluttet, at indholdet af forsikringen skal 

gennemgås grundigt for evt. at få nedbragt præmien. 

 

Bestyrelsen drøftede hvordan og i hvilket omfang DASUs sikkerhedsudvalg 

kan få adgang til at se optagelser af alvorlige uheld med det formål at komme 

med forslag til forbedring af sikkerheden i sporten. Bestyrelsen arbejder 

videre med spørgsmålet og forventer at have et regelsæt klar efter 

sommerferien. 

 

Bestyrelsen har efter mødet med BU den 6. maj drøftet situationen vedr. 

reglementsarbejdet i banesportsudvalget. Bestyrelsen anerkender, at arbejdet 

med reglementerne kan være administrativt omfangsrigt og har besluttet 

midlertidigt at ansætte en person, der i efteråret 2021 kan bistå udvalget med 

at holde styr på de administrative aspekter af reglementsarbejdet og Side 2/4 

Bestyrelsesprotokol 5/2021 deltage i reglementsweekenden. De konkrete 

vilkår for ansættelsen drøftes med BU’s formand. Derudover er det blevet 

besluttet, at fristen for udgivelse af banesportsreglementet for 2021 (pga. 

corona) rykkes med 1 måned, dvs. aflevering til bestyrelsen den 1. 

december og udgivelse 15. december. Bestyrelsen drøftede derudover også 

den stigende tendens blandt sportsudvalgene til at flere og flere sportslige 

regler lægges ud i cirkulærer. Dette finder bestyrelsen uhensigtsmæssigt 

og ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i reglement 1. Bestyrelsen 

tager det op med de enkelte formænd på de kommende statusmøder. 

 

Vi er blevet kontaktet af DASU Rallyudvalget, om RAS klubhus kan 

bruges til Rally Dialogmøde d. 20/9. Jens Erik har sagt OK til denne 

forespørgsel  

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 

Randers Kommune har skrevet til os om genstart af idræt. Der holdes en 

række kurser, hvor man kan lære om markedsføring, frivilligt arbejde osv.  

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Der har været diskuteret om man kan forvente at A-udvalget stiller op til 

arrangementer. Hertil er svaret nej. En løbsarrangør kan spørge om A-

udvalget vil hjælpe, og hvis det er tilfældet, er det fint. Men A-udvalgets 

deltagelse er ikke en selvfølge.  

Præmiewhisten fortsætter i kommende sæson, og Jens Erik har meldt sig 

som tovholder. Præmiewhisten starter op den 2. torsdag i oktober.  

Vi har spurgt om John Nielsen, om han vil komme i klubben og holde 

foredrag. Det er lykkedes at arrangere det tirsdag d. 12/10 kl. 18. Vi 

arbejder på at lave et arrangement med spisning m.v. Omtale og nærmere 

info om tilmelding kommer på RASNYT.dk og Facebook.  

 

Vi planlægger at lave en aften i klublokalerne, hvor koner kærester 

inviteres. 

 

Vi har styr på julebanko, som holdes d. 9/12.  

 



 

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Der er ikke mere om kalenderkonflikten i september. Finn har aftalt med 

Ring Djursland, at dette er sidste sæson han hjælper derude.  

Vi arbejder fortsat på at stoppe B-udvalget, men det skal være i forbindelse 

med generalforsamlingen, hvor det skal godkendes som en vedtægtsændring.  

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Vi er nu 5 RAS hold i bilorientering og Søren Jacobsen og Klaus Jacobsen 

fører DM i klasse C.  

 

Vi har afviklet NEZ løbet 6-7/9, hvor kun 6 udenlandske hold deltog. Dette 

skyldes Corona krisen.  

 

DM for klubhold afvikles d. 4/9 i nærheden af Rødkærsbro.  

 

Vi ser frem til at afholde nytårsløbet. 

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Brug af Klubhuset: 
Rallyudvalget ønsker, at der laves nogle retningslinjer omkring brug af 

klubhuset – både for klubbens interne møder og udlejning.  

• Hvad skal man konkret gøre? 

• Hvem skal man henvende sig til? 

Og at det så bliver meldt ud – evt. i et nyhedsbrev 

 

Konklusion: 

Der er blevet lavet en plan for, hvornår lokalerne er udlejet. Planen er 

ophængt på opslagstavlen i klubhuset. I tvivlstilfælde kontaktes Jens Erik.  

Desuden forventes at man rydder op, vasker op, tømmer skraldespanden og 

slukker for lys og varme inden man forlader lokalerne. 

 

Merchandise:  

Vi vil gerne finde en trykker som kan lave tryk på t-shirts og jakker (RAS 

logo). Priserne skal holdes nede. Den opgave er vi i rallyudvalget i gang med.  

Ny pokal: 

Vi arbejder på at indføre en ny årspokal som kommer til at hedde: ”Det 

gyldne rat” 

Mere info om dette kommer senere. 

 

Traileren: 

Når sæsonen er ovre mødes vi i rallyudvalget på depotet og går i gang med 

at lave indretning i traileren så vores materiel ikke vælter rundt. 

 

Yokohama: 

Så har vi afviklet Yokohama Mesterskabet Vest den 14.08.2021 og jeg har 

fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagere og tilskuere. En enkelt 

beboer på Gl. Viborgvej ringede til Politiet på dagen og klagede over, at 

der blev kørt alt for stærkt på gl. Viborgvej. Jeg har siden skrevet med ham 

over mail og han har brokket sig overalt omkring, at vi lavede løb i Ålum. 

Han var meget fortørnet over, at de ingen beboerinfo har fået på gl. 

Viborgvej. Jeg har på bedste vis forsøgt venligt at forklare ham at vi 

indhenter underskrifter hos de beboere/lodsejere der bor på prøven samt 

sender beboerinfo ud til beboere udenfor prøven som bor på tilstødende 

veje ind til prøven. Han har været rigtig modbydelig i sit sprog overfor 

mig og i bund og grund kaldt mig dum, så jeg holdt til sidst med at 

korrespondere med ham. 

 

Jeg er ved at lægge sidste hånd på regnskabet, og vi ender ud med et 

beskedent overskud i størrelsesordenen 4.500,- 

 

Vi står for et Metal Rally arrangement 21/9 på køreteknisk anlæg, hvor 

Jens Erik er løbsleder.  

Lime løbet er planlagt til 25/9, og der er lidt udfordringer med at køre på 

de offentlige veje i kommunen, idet kommunen ikke vil give tilladelse. 

Dermed er vi i tvivl om det bliver muligt at afholde arrangementet.  

 

EVENTUELT 

Klubaftenerne starter op fra torsdag næste uge (2/9), og holdes den første 

torsdag i måneden til og med maj måned 2022.  



 

 

Klubfesten: 

Som bekendt holdes klubbens 40 års jubilæumsfest fredag d. 19/11. 

Invitationen opdateres og udsendes med det kommende nyhedsbrev.  

 

Campingpladsen: 

Ordensreglerne til campingpladsen, trænger til en opdatering. Det opdaterede 

dokument kunne med fordel lægges på hjemmesiden.  

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 28/9 kl. 19 i RAS klubhuset.  

 


