
 

 

BESTYRELSESMØDE I RAS KLUBLOKALER 28/11 2018 

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

Torben Gregersen, Leif Johansen, Morten Lunøe – referent.  

 

NYT FRA DASU 

Alan Brøndum repræsenterede RAS ved repræsentantskabsmødet. Alan blev 

genvalgt til rallyudvalget, og Jørgen Skjøt blev valgt til vejsportsudvalget. 

Kontingentet til DASU stiger ikke i 2019.  

 

Vi har tidligere sagt ja til at medvirke i arbejdet med at digitalisere DASU. Vi 

er nu blevet inviteret til at give input til hvordan DASU kan gøre det 

nemmere at være klub. På bestyrelsesmødet gennemgik vi input til dette. 

Endvidere sendes opfordringen til klubbens udvalg og løbsledere, så disse 

også kan give input.  

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN  

Der er ikke kommet korrespondance til klubben.  

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Siden sidst har vi afholdt årsfesten, hvor godt 82 RASére deltog.  

Vi holder snart julebanko, nemlig d. 13/12 fra kl. 19 

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Vi er gået i vinterhi for resten af året.  

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Vi har afviklet o-løb med start fra CB auto og mål i klublokalerne. Næste 

begivenhed er Nytårsløbet, som traditionen tro køres 28/12. 

 

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Rallyudvalget har holdt møde vedr. kursusaktiviteter her i vintersæsonen. Vi 

holder det interne official kursus, samt de indledende kurser til 

løbslederuddannelsen. Vi mangler planerne for løbslederuddannelsen fra 

DASU.  

Vi overvejer at afholde et sekretariatskursus, for de medlemmer, som 

gerne tager en tjans i sekretariatet ved klubbens arrangementer.  

Vi vil gerne arrangere et kursus for de medlemmer, som ønsker at komme 

ud og køre minirally/rally.  

Kursusaktiviteterne annonceres på klubbens hjemmeside og Facebook. 

Jan Kidmose varetager rallyudvalgets pasning af hjemmesiden.  

 

EVENTUELT 

Snart udsendes klubbens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder bl. a. 

information om kontingent for 2019.  

Klublokaler: 

Dette bestyrelsesmøde er første reelle aktivitet i klublokalerne. Vi har fået 

tømt de gamle lokaler, og alle vores ting er nu i de nye lokaler.  

Der er lavet nøgler, således at bestyrelse og udvalgsmedlemmer har 

mulighed for at få en nøgle.  

Vi vil gerne tilstræbe at klublokalerne ser rene ud og imødekommende ud. 

Derfor skal brugerne af lokalerne sørge for at rydde efter sig. Der er 

skraldespand ved lokalerne, så man kan komme af med affald. 

Lokalerne kan lejes af medlemmerne for 1000,- pr. gang.  

Camping:  

Der er lavet en model for tildeling af pladser. Beskrivelse af modellen, og 

processen for tildeling af pladser vil fremgå af nyhedsbrevet, som 

udsendes i december.   

Hjemmeside:  

Vi har ændret udseende af hjemmesiden. Mange af billederne er ved at 

være ret gamle, og burde udskiftes. Ligeledes er flere af beskrivelserne 

forældede, og trænger til en opdatering.  

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 23/1 kl. 19.00 hos Finn  

 


