
 

 

BESTYRELSESMØDE I KLUBHUSET 28/10 2020 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Jørgen Møller, Leif Johansen, Ole Nielsen, Finn 
Pedersen, Morten Lunøe – referent. Afbud Berith Nanett Grønbech Hansen 

 
NYT FRA DASU 
Jens Færgemann har kontaktet os om vi ønsker at gentage medlems 
tilfredshedsmålingen, som kørte sidste år. Vi gentager målingen, og beslutter 
tiltag, når resultatet foreligger.  
 
Repræsentantskabsmødet holdes 14/11 i Vejen. Mødet arrangeres så Covid-
19 regler overholdes. Klubberne opfordres til at kun formanden deltager. 
Alan Brøndum deltager for RAS, og får fuldmagt til at stemme på vegne af 
RAS. 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Agility klubben som bruger banen udenfor klublokalerne, har forespurgt om 
vi er interesseret i at få en hjertestarter sat op udenfor klublokalerne. Vi har 
haft møde med dem, og den må gerne sættes op under vores halvtag. Agility 
klubben søger om penge til hjertestarteren.  
 
Randers Kommune skriver til os angående indstilling af medlemmer til byens 
gave. Kravet er at man har vundet et DIF danmarksmesterskab. Ingen RAS 
medlemmer har vundet dette i år, så derfor indstiller vi ikke.  
 
DIF skriver at Corona hjælpepakken er aktiv igen. Man kan søge om midler 
til kompensation for manglende indtægter. Vi fik midler i foråret, så vi 
undlader at søge igen.  
 
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Det besluttes at aflyse julebanko grundet Corona restriktionerne, som 
forventeligt ikke hæves før jul.  
Præmiewhist turneringen bibeholdes med adgangsbegrænsning på 10 
personer. 
 

NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke noget at berette siden sidste møde.  
 
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi håber på at kunne afholde vores nytårsløb d. 28/12. Men det afhænger 
af om restriktionerne ophæves.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Berit var forhindret i at deltage, men havde sendt nedenstående punkter op 
til mødet 

• Vi afholdt DM Finalen i Rally i lørdags og det gik fint. Jeg skrev en artikel 
omkring løbet og det lykkedes mig at få det i et par aviser samt på 
nettet. Sendte det også til TV2 Østjylland og de interviewede 
efterfølgende Carsten. 
Dog skal vi til en anden gang være bedre i planlægningsfasen med at 
uddele opgaver til specifikke personer, da bla. det med at finde officials 
var noget rod.  

• Så har vi på sidste udvalgsmøde optalt vores materiel og materielliste er 
lagt på rasnyt: https://rasnyt.dk/rally/materiel/#page-content 
Der udover har vi lavet en afkrydsningsliste man kan bruge når man 
låner vores materiel så vi er sikker på, at få det tilbage der tilhører os. 

• Vi arbejder stadig på et oplæg til bestyrelsen omkring E-sport. Til næste 
klubaften mødes vi i klubben og taler om hvordan det praktisk kan lade 
sig gøre. Jeg tænker vi måske kan søge midler til dette projekt? 

• Så har vi endelig langt om længe fået vores trailer ���� Så snart der er 
kommet reklame på vil jeg lave et pressemeddelelse og sende ud. 
Omkring reklame på traileren vedhæfter jeg forslag til hvad der kan stå. 

• Jeg har sendt høringssvar til RU/DASU omkring forslag til nye 
reglementer samt klasseinddeling Rally 2021 og har i den forbindelse 
modtaget en masse ros, fra vores kørere, for at tale deres sag. Jeg 
vedhæfter høringssvar her. Der er i dag kommet svar. 
Svaret kan læses her: 
https://app.box.com/s/i5dbzfskm5ee7tu0blnrpvk6ino1kpr8  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frasnyt.dk%2Frally%2Fmateriel%2F%23page-content&data=04%7C01%7Cmlunoee%40grundfos.com%7Cb969562eb21b415000ec08d87b45b483%7Cdabd5d9087c244c993cd783e03236e40%7C0%7C0%7C637394886600457034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4Jv%2F4OBh7ICUlYQffI6UoCZII3FvObiOMej6AEuGIa0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2Fi5dbzfskm5ee7tu0blnrpvk6ino1kpr8&data=04%7C01%7Cmlunoee%40grundfos.com%7Cb969562eb21b415000ec08d87b45b483%7Cdabd5d9087c244c993cd783e03236e40%7C0%7C0%7C637394886600466994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TJCemIeq6bKUfHblE3IKYE06Q%2BwWL1LDyXqT0hoN1ag%3D&reserved=0


 

 

• Så arbejder vi på at ændre klasserne i klubmesterskab – klubrally 2021 så 
de følger klasserne i DASU. Når vi er færdige med det bliver det slået op på 
rasnyt og facebook. 

• Herregårdsløbet den 31.10.2020 er blevet aflyst pga. forsamlingsforbudet. 
Dette var tællende som 4. afdeling af vores klubmesterskab. Smederally 
den 08.11.2020 er tællende som 5. og sidste afdeling af vores 
klubmesterskab og selvom de ikke har meldt noget ud forventer jeg faktisk 
at dette også aflyses idet jeg ikke kan se, hvordan de vil afvikle det med 
nuværende forsamlingsforbud som jo gælder foreløbig til 22.11.2020.  

• Vi mødes næste gang i Rallyudvalget lørdag, den 14.11.2020 hos mig. 
 
Rally finalen 24/10 var velorganiseret, og blev afviklet rigtig godt. Dette på 
trods af en meget meget sen godkendelse fra kommunen og Corona 
restriktioner.  
 
 
EVENTUELT 
Med de seneste Corona restriktioner er det ikke lovligt at afholde klubaften, 
hvor der oftest kommer mere end 10 personer. Dermed aflyses klubaften i 
November måned.  
 
Finn har fyldt rundt, og har fået en gave fra RAS. Finn takker for 
opmærksomheden. 
 
Hjemmesiden er blevet opdateret, og kører på en ny platform.   
 
Under eventuelt deltog Carsten Møller, som redegjorde for DM rallyet.  
Rallyet er blevet rost til skyerne af alle deltagere, og mængden af problemer 
var begrænset.  
Som ved tidligere arrangementer var der udfordringer med at skaffe officials.  
 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag d. 26/11 2020 kl. 19 i klubhuset. 
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