
 

 

BESTYRELSESMØDE I RAS KLUBLOKALER 31/10 2018 

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

Torben Gregersen, Leif Johansen, Morten Lunøe – referent.  

 

NYT FRA DASU 

Vi har søgt om dispensation til løbsledere, hvis licens var udløbet. Vi har fået 

dispensation indtil foråret.  

Det er pt. uvist hvornår forårets kurser forløber.  

 

Der er endnu ikke kommet materiale til repræsentantskabsmødet. Vi har 

opstillet Alan Brøndum til Rallyudvalget. Vi beder Alan varetage RAS 

interesser til repræsentantskabsmødet.  

 

KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN  

Arbejdstilsynet har bedt politiet rejse sigtelse mod RAS for uheldet i 

september 2017. Arbejdstilsynet har indstillet at RAS skal have en bøde på 

60.000,-. Politiet forventer at vi skal gennem en retssag, men det skal politiets 

juridiske afdeling afgøre. Jens Erik har drøftet sagen med DASU 

sekretariatet, og i tilfælde af retssag, kan vi godt regne med juridisk support 

fra DASU.  

 

Randers Events sekretariat har skrevet til os om arrangementer i 2019.  

Arrangementer for næste år skal indsendes senest 1/11.  

Der er kommet et forslag vedr. samarbejde med bilforhandlerne i Randers om 

et sponsorat. Forslaget er godt, men vi har en stor opgave foran os i form af 

klublokaler. Derfor parkerer vi forslaget.  

 

NYT FRA A-UDVALGET 

Vi har holdt møde i A-udvalget om planlægning af årsfesten, der som 

bekendt afholdes 17/11 i Romalt. Husk, at alle som har hjulpet til RAS 

arrangementer, er velkomne til at deltage i årsfesten. Løbslederne fra årets 

arrangementer sender besked til officials. Officials som ønsker at deltage, 

tilmelder sig selv til festudvalget.  

 

Der er forslag om at RAS arrangerer tur til Formel 1 aften i Pakhuset i 

Randers, når dette kommer til foråret.  

A-udvalgs medlemmerne glæder sig til de nye lokaler, og det kunne være 

en ide at holde et indvielsesarrangement.  

 

Der er forslag om at indkøbe en gasgrill til klubbens arrangementer. 

Bestyrelsen ser velvilligt på forslaget.  

 

Vi holder julebanko i de nye klublokaler 13/12 fra kl. 19.  

 

NYT FRA B-UDVALGET 

Der er ikke noget nyt siden sidste bestyrelsesmøde.  

 

NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 

Vi har afholdt FDM DASU CLASSIC. Jørgen og Rene vandt 

danmarksmesterskabet. 4/11 holder vi o-løb. Løbet starter ved CB Auto, 

og har mål i klublokalerne. 

 

28/12 kører vi sædvanen tro nytårsløbet.  

 

NYT FRA R-UDVALGET 

Vi har afviklet løb på køreteknisk anlæg, og det var sidste løb i sæsonen.  

Vi har holdt møde i rallyudvalget i mandags hvor vi lavede opgørelse på 

årets resultater.  

Vi har lovet at hjælpe til Herregårdsløbet på i weekenden, men vi mangler 

3 mand til at hjælpe.  

Vi er i dialog med MNJ vedr. etablering af torsdagsrally i vores område. 

MNJ vil indkalde til et møde i løbet af vinteren.  

 

Regnskabet fra Djurs Rally er nu gjort op, og rallyet har givet et rigtig flot 

overskud. 

Regnskabet fra Jysk Fynsk Fejde er ligeledes gjort op. Resultatet er taget 

til efterretning.  

 



 

 

EVENTUELT 

Vores hjemmeside er blevet opdateret, så den nu er nemmere at navigere på 

fra smartphone og tablet.  

 

Vandrepokaler som skal uddeles ved årsfesten skal afleveres i klublokalerne 

senest 8/11. Navnene der skal stå på pokalerne skal oplyses til Morten Lunøe, 

som sørger for graveringen.  

 

Klublokaler: 

Vi har overtaget huset pr. 1/11. Alle bestyrelsesmedlemmer har skrevet under 

på slutsedlen.  

Vi skal være ude af nuværende klublokaler 1/12.  

Bent Mikkelsen har været juridisk konsulent for RAS 

  

Vi skal have flyttet alle vores ting til de nye klublokaler, og det gøres 24/11 

Vi pakker ned i klublokalerne 15/11 kl. 19.00  

 

Camping:  

Camping arbejdsgruppen udvalget har holdt 2 møder siden sidste 

bestyrelsesmøde.  

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.   

 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag d. 28/11 kl. 19 på Borup Byvej 105.  

 


