
 

 

BESTYRELSESMØDE PÅ TEAMS 4/1 2022 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Berith Grønbech, 
Finn Pedersen, Charlotte Abel, Morten Lunøe – referent. 
 
NYT FRA DASU 
Der er kommet en beskrivelse af ansvarsfordelingen i DASU bestyrelsen, se 
mere på: https://www.dasu.dk/media/36204/ansvarsfordeling-i-bestyrelsen-
2022.pdf 
Der er kommet en liste over danmarksmesterskaber i 2022: 
https://www.dasu.dk/media/36234/mesterskaber-i-dasu-2022.xlsx 
 
Repræsentantskabsmødet blev holdt 20/11, og der er ikke yderligere 
information, end hvad man kan læse i seneste nummer af AUTOSPORT.  
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Vi har fået mail fra Randers Kommune om Corona i starten af december. Det 
skyldes, at der er mere en 400 smittede pr. 100.000.  
 
ATT idræts- og foreningslivet  
Høj lokal smitte – tiltagsmodellen skal sættes i gang  
Randers Kommune har pr 13. december 2021 ramt grænsen for ”høj lokal 
smitte” i hele kommunen. Det betyder, at der nu træder en national 
tiltagsmodel i kraft. Den rummer en række klare anbefalinger, som gælder 
inden for dagtilbud, skole, SFO og fritidstilbud. Formålet er at forebygge og 
nedbringe smitten.   
I håndteringen af corona-epidemien i Randers Kommune opfordres alle til at 
følge de til enhver tid gældende nationale anbefalinger.  
Tiltagsmodellens indhold særligt for idræts- og foreningslivet: 

• at alle møder omklædte (dog ikke i svømmehaller og andre steder, 
hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten) 

• at aktiviteter (også sociale arrangementer) holdes inden for mindre 
og faste grupper/hold hvor dette kan gøres som en naturlig del af 
aktiviteten. 

• at forældre så vidt muligt afleverer og henter udenfor og at 
forældre og andre voksne holder afstand. Dette gælder dog ikke 
mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-
voksenaktiviteter. 

 
På baggrund af henvendelsen fra kommunen blev det diskuteret, om vi 
skulle aflyse klubaften i januar. Det blev besluttet at klubaften fastholdes.  
 
Kommunen har skrevet om valg til folkeoplysningsudvalg, hvor der holdes 
møde d. 20/1. Vi kan stille op til udvalget, og ellers være med til at 
bestemme hvem der vælges ind. Jens Erik og Charlotte deltager.  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Julebanko blev aflyst pga. Corona, og vi har også aflyst førstkommende 
”koneaften”.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke noget nyt siden sidst.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Jakobsen brødrene blev danmarksmestre i deres klasse – tillykke herfra 
Vi valgte at udskyde nytårsløbet til 29/1 pga. Corona.   
Ellers ser vi frem til den kommende sæson.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Vi aflyste seneste udvalgsmøde pga. snevejr, men holder næste møde 25/1 
Der holdes evalueringsmøde om Yokohama turneringen d. 16/1 kl. 10.30 
RAS klubhus. Jens Erik, Brian Rasmussen og Berith deltager.  
 
RAS har indgået et samarbejde med KOM om afviklingen af Rally i 
Stoholm 4.-5. november 2022. Vi er allerede begyndt at deltage i 
planlægningsmøderne.  
 
C1 kursus er flyttet til 5/3.  
 

https://www.dasu.dk/media/36204/ansvarsfordeling-i-bestyrelsen-2022.pdf
https://www.dasu.dk/media/36204/ansvarsfordeling-i-bestyrelsen-2022.pdf
https://www.dasu.dk/media/36234/mesterskaber-i-dasu-2022.xlsx


 

 

Kursus i 354 tidtager og 344 løbsleder klubrally holdes i RAS for 
medlemmerne.  
354 holdes 27/1 kl. 19 
344 holdes 24/2 kl. 19 
 
Rally arrangementer i RAS regi i 2022 kan ses på ses på DASUs kalender.   
 
EVENTUELT 
 
Generalforsamlingen er indkaldt til 3/3 kl. 18.30. 
Fra bestyrelsens side vil vi foreslå vedtægtsændringer. Vi foreslår 
nedlæggelse af baneudvalget som selvstændigt udvalg samt forskellige 
tilretninger. Ændringsforslag udsendes til medlemmerne 8 dage før 
generalforsamlingen. 
 
Hyggeaften for officials fredag d. 21/1 kl. 18.30 i klubhuset aflyses pga. 
Corona. Vi forventer at holde officialaften igen når 2022 sæsonen er slut. 
 
Vi har opdateret regelsættet for campingpladsen, og opdateret prislisten. 
Begge dele findes på rasnyt.dk. 
 
Vi mangler stadig at få opdateret gulvet brusekabinen. Vi forventer at der 
bliver arbejdet med det i kommende sæson.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 22/2 2022 kl. 19 hos Finn.  
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