
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS LEIF 27/2 2019 

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

Johansen, Torben Gregersen, Morten Lunøe – referent. 

 

NYT FRA DASU 

Der har været holdt bestyrelsesmøde i DASU siden sidst. Bestyrelsen har 

modtaget ansøgning vedr. DASU Classic dag 14/4, hvor der skal reklameres 

for FDM DASU Classic, med flere deltagere til følge. Ideen er at de lokale 

klubber lavet et kursus arrangement, som kan introducere sporten. 

Bestyrelsen har bevilliget 25.000,- til arrangementet.  

 

Strategisporene diskuteres stadig i relation til aftalen med DIF.  

 

Der er sket omstrukturering i DASU sekretariatet, og en ny mand er ansat pr. 

1/1 2019. Bl. a. er Carina Møller er blevet sportssekretær for baneudvalget.  

Dialogmøder holdes 15/5 og 11/9 for det vestlige Danmark. 

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN  

Randers Kommune har skrevet til os vedr. Randers Ugen, hvor vi kan få 

omtalt vores arrangement. Der holdes informationsmøde mødes herom 12/3 

kl. 16. Det kunne være godt med omtale af Randers hurtigste bil og vores 

rallysprint i forbindelse med Randers Ugen. 

 

Vi har mulighed for at få en hjertestarter, ved at deltage i hjerteforeningens 

landsuddeling. Jens Erik undersøger mulighederne for at få en hjertestarter.  

 

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Vi har spillet 7. og 8. afdeling af præmiewhist.  

 

Sommerfesten afvikles weekenden 21-23/6, og der afvikles klubrally fra 

strandgrunden.  

 

Der holdes en Le Mans Event i klublokalerne 15-16/6, hvor vi ser 

motorløb på storskærm, og griller.  

 

NYT FRA B-UDVALGET 

2 medlemmer deltager i flagofficial kursus, på Ring Djursland. 

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Vi er klar til at starte sæsonen nu på lørdag, hvor der køres løb fra Hinge 

Auto. Arrangøren er BOAS, men vi glæder os over at et RAS medlem er 

sponsor for arrangementet.  

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Vi har afholdt flere kurser. 

 

Der kommer et løbslederkursus inden for Rally, hvor vi har 2-3 kommende 

officials deltager. Herefter kan de arrangere åbne klubrallyarrangementer.  

 

26/1 havde vi en del løbsledere til seminar i Fangel. 

Onsdag d. 6/2 holdt vi sikkerhedskursus for kommende officials 

Torsdag d. 7/2 blev afholdt info-aften om klasseinddeling i klubrally.  

 

Vi holdt klubrallykursus her i weekenden, hvor 5 hold deltog. 

 

Sæsonen starter her i kommende weekend, hvor KOM holder klubrally. 

Det er første afdeling af Speed nord. 

 

Næste arrangement er Sønderbæk Auto JFM klubrally, som afvikles 24/3.  

 

Vi diskuterer om klasserne i klubmesterskabet skal ændres, nu da DASUs 

klasser er ændret, men da det bare vil være nummereringen der ændres, 

giver det ikke så meget mening.  

 

Der har været en del debat om de nye klasseinddelinger i klubrally. På 

lukkede fora har der været personlige angreb. Bestyrelsen tager absolut 



 

 

afstand fra dette, og henstiller til at RAS medlemmer ikke gør dette, og ellers 

kommunikerer på en ordentlig måde.  

 

Planlægningen af årets Rally Grand Prix i Kongensbro 13/4 er i gang, Løbet 

bliver en afdeling af Yokohama Mesterskabet, og desuden afvikler vi rallytest 

om formiddagen. Sprintet køres om eftermiddagen.  

Rallytest prøven er ny og kører i nærheden af Fårvang.  

Kurt Knudsen er løbsleder for arrangementet, mens Jens Erik også medvirker.  

 

Vi har et Yokohama løb i kalenderen igen i august, og vi leder efter et 

optimalt sted at afholde det.  

 

 

EVENTUELT 

 

Jørgen har fået flyttet vores indboforsikring til Tryg, hvor vi også har huset 

forsikret.  

Vi har tegnet en erhvervsansvars forsikring, som dækker ikke-medlemmer af 

klubben i ulykkestilfælde.  

 

Generalforsamlingen holdes som annonceret 7/3 kl. 18.30 

 

Vi overvejer at tilbyde nye klubtrøjer og jakker. Medlemmerne skal betale 

300 kr.  for en soft shell jakke, 75 kr. for en T-shirt og for en polo T-shirt 125 

kr.  

I disse priser giver klubben tilskud til begge dele.  

 

Amtsavisen har kontaktet os vedr. udtalelse om ulykken i september 2017. 

Avisen refererer til at sagen endnu ikke er afsluttet, men at den nærmer sig 

endelig afslutning. Dags dato har der været en artikel i avisen, som dog 

omtaler RAS og hændelsen sobert og respektfuldt.  

 

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 20/3 kl. 19 i RAS klublokaler 

 


