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Mødt: Lasse, Jan og Berith 

Afbud: Jacob 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formanden 
a. Løbsledermøde 8.9  
b. Dialogmøde Vest – oplæg fra RU  
c. Officialbank – samarbejde på tværs 

2. Resultat af Esportsundersøgelse – Mikal’s forslag til køb af 3 gamingstationer 
3. Oplæg til bestyrelsen om Esport (dags dato viser min spørgeundersøgelse, at ca. 73 % ønsker 

Esport i RAS) 
4. Officialkontingent 
5. Forespørgsel fra Gert Skjødt om ændring af klasser i Klubmesterskab 
6. Klubmesterskab 2020 
7. Årets pokaler 
8. Invitation til træning på Overgaard Gods 
9. Vores depot 
10. Næste møde 
11. evt. 

a. Beskrivelse af de forskellige roller når man laver motorløb 
b. OF kurser 

 
 

Pkt. 1: 

• A: Jan og Berith orienterede Lasse om de løb der er blevet ansøgt om i 2021. 

• B : Berith udleverede materiale fra Dialogmødet og vi talte kort om det. 

• C: Berith overvejer at invitere rallyudvalgsformænd fra andre klubber, der afholder JFM i 2021 for  
at få startet et samarbejde på tværs mht. til brug af officials. 

Pkt. 2: 

Resultatet af Esportsundersøgelsen viser, at 77,5% ønsker Esport i vinterhalvåret. 

Mikal har undersøgt, hvad det vil koste at købe 3 gamingstationer. 

For 30.000,- vil vi kunne lave det. Men vi har så et praktisk problem, for hvordan skal det stilles op i 

klubben? Og hvor?. Klubhuset lejes jo ud og gæster skal ikke kunne komme til udstyret. 

Vi går i tænkeboks til næste møde.  

Pkt. 3 

Indtil videre informerer Berith bestyrelsen om resultatet af undersøgelsen og siger, at vi undersøger pris 

samt hvordan det praktisk kan lade sig gøre. 

Pkt. 4:  

Klaus Nygaard har henvendt sig til Berith og spurgt om det er muligt at have et specielt kontingent for 

officials, så vi får vores egne officials. 
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Vi kiggede på vores nuværende kontingenter og blev enige om, at ”Alm. Husstandsmedlem – modtager ikke 

Autosport” til 225,- vil kunne bruges hertil. Dog synes vi, at officials skal modtage Autosport. 

Berith tager det med tilbage til bestyrelsen og spørger om det kan lade sig gøre. 

Pkt. 5: 

Gert Skjødt har henvendt sig til Berith og forespurgt om vi kan ændre klasserne i Klubmesterskab. Han 

mener at flere vil køre det når der er bedre mulighed for at vinde eller få en placering. Han har talt med 

Frits Grove som har fortalt om, hvordan de gør i KOM. 

Vi kiggede på kom.dk og kan se, at de har 4 klasser: 

KM1: DASU klasse 7 & 8 

KM2: DASU klasse 5 & 6 

KM3: DASU klasse 3 & 4 

KM4: DASU klasse 1 & 2 

Vi tager idéen til os og ændrer vores KM klasser til ovenstående fra 2021. 

Pkt. 6: 

Det er lykkedes Jan at få Herregårdsløbet den 31.10.2020 til at tælle som 4. afdeling af RAS 

Klubmesterskab. 

Vi talte om muligheden for at få Smederally den 08.11.2020 til at tælle som 5. afdeling af RAS 

Klubmesterskab. 

Berith tager kontakt til KOM for at høre om vi kan få det skrevet ind i tillægsreglerne. 

Pkt. 7: 

Vi diskuterede endnu engang om Årets pokaler skal ændres. Vi har: 

• Årets Official (skal blive) 

• Årets Rallyarrangement (skal blive) 

• Årets Fighter (skal blive) 

• Årets Kegle (Lasse ønsker den fjernet) 

• Årets Fejlbane (Lasse ønsker den fjernet) 
 

Så snart Berith har talt med KOM om Smederally som 5. afdeling af RAS Klubmesterskab, laver hun opslag 

på RAS Facebook. Ved samme lejlighed laver hun en spørgeundersøgelse blandt vores medlemmer for at 

høre om de stadig ønsker Årets Kegle & Årets Fejlbane. 

Pkt. 8 

Jan har fået en invitation fra MNJ om træning på Overgaard Gods den 10.10.2020. Vi må stille med 10-14 

biler. Tilmelding er først til mølle. 

Pris: 250,- 
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Der vil være kaffe & rundstykker om morgenen og Pølser & vand bagefter. 

Vi talte om, hvordan tilmelding og betaling skal foregå og blev enige om flg.: 

Tilmelding til Jan på rasrally@outlook.dk senest 04.10.2020. Jan sender så mail tilbage til deltager med info 

om man er mellem dem der har tilmeldt sig først og er man det skriver Jan i mailen, hvilket kontonummer 

man skal overføre tilmeldingsgebyret til. 

Pkt. 9: 

Vi talte om vores depot og muligheden for at flytte vores materiel over i den hal, hvor Peter har værksted. I 

enden af hans værksted er der sat en væg over og i den ende vil der være plads til alt vores materiel samt 

vores nye trailer, når den engang bliver købt. 

Berith tager det med tilbage til bestyrelsen og spørger, om det vil kunne lade sig gøre. 

Pkt. 10: 

Næste møde bliver en kombineret arbejdsdag/møde. 

Vi mødes den 11.10.2020 kl. 10.00 – 12.00 på depotet og får mærket vores materiel op og samtidigt får 

skrevet ned, hvad vi har. 

Efterfølgende kører vi hjem til Lasse og fortsætter med at holde udvalgsmøde. 

Evt.: 

A. Berith har fundet en fin beskrivelse af de forskellige roller når man laver motorløb. Det tyvstjæler 
vi og får lagt på rasnyt.dk 

 
B: Kurser i DASU regi: 

Følgende vil gerne have OF344: 

Berith Grønbech 

Martin Møller 

Henrik Kristensen 

Ole Jensen (da han vil lave Hillclimb) 

Følgende vil gerne have OF373: 

Mikal Grønbech 

Klaus Nygaard 

Kurser i RAS Regi: 

OF354: Martin Møller og Henrik Kristensen – for at kunne få OF344 

Så skal vi have lavet et Officialkursus 
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