
 

 

BESTYRELSESMØDE I KLUBHUSET 5/10 2021 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Berith Grønbech, 
Charlotte Abel, Morten Lunøe – referent. Afbud, Finn Pedersen 
 
NYT FRA DASU 
Charlotte og Jens Erik deltog i dialogmøde med DASUs bestyrelse i 
Middelfart. Der er en mindre medlemstilbagegang i DASU, hvilket ikke 
vurderes alvorligt Corona taget i betragtning. På licenssiden er det derimod 
gået kraftigt tilbage, hvor 10% færre har tegnet licens overordnet set.  
 
Der er ulovligt gade ræs flere steder, og DASU vil gerne arbejde med 
myndighederne om at få dette til at foregå under ordnede forhold. Dog er ikke 
alle kommuner interesseret i at indgå i samarbejdet.  
 
Opdaterede reglementer og cirkulærer skal fremadrettet være færdige 15/11. 
Flere ting er flyttet fra reglementer og over i cirkulærer. DASU-bestyrelsen 
har indskærpet at dette skal stoppe.  
 
Bestyrelsen har kigget ind i motorsport med elbiler, som uden tvivl vinder 
mere indpas.  
 
Endagslicenser skal fremover gøres digitale, for bedre at kunne administrere 
det.  
 
Der holdes repræsentantskabsmøde lørdag d. 20/11 i Brøndby. 
Vi har fået skrivelse vedr. opstilling af kandidater. Vi opstiller Alan Brøndum 
til rallyudvalget.  
Vi har fået vores stemmetal til mødet og har nu 86 rallylicenser, 6 vejsport 
licenser, 6 banelicenser og 178 medlemmer.  
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er kommet en henvendelse fra Hostmaster, som tilbyder en nemmere 
løsning for betaling af det årlige gebyr.  
 

Foreningsportalen i Randers gør opmærksom på at vi kan indstille 
frivillige til en anerkendelse for det frivillige arbejde.  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Der er 62 tilmeldte til arrangementet med John Nielsen, som er 12/10.  
Der er blevet indkaldt til kone/kæreste aften i klublokalerne.  
 
Julebankoet 9/12 er planlagt, og vi mangler bare indkøbene.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Afbud fra Finn 
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi har kørt Hold DM, hvor RAS blev nr. 6 ud af 12.  
Vores nybegynderhold Søren og Klaus Jakobsen fører DM i deres klasse.  
I JFM for hold ligger vi nr. 3.  
Vi ser frem til Nytårsløbet 28/12. 
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Vi har afviklet Lime løbet, som blev kørt på køreteknisk anlæg.  
Berith har lavet en simplere beregningsprogram, som er velegnet til 
mindre arrangementer.  
Vi har været værter for Metalrally, hvor der kom 9 nye prøvemedlemmer. 
 
Vi har holdt planlægningsmøde for arrangementer i 2022 
Listen over ønskede arrangementer er:  
 
Kursus: 

• 27.01.2022: OF354 – Tidtager (JE) 
• 20.02.2022: Klubrallykursus (Jacob og Berith) 
• 24.02.2022: OF344 – Løbsleder Klubrally (JE) 
• 12.03.2022: R1/C1 (JE) 
•  

 



 

 

Klubrally: 
• 27.03.2022: Sønderbæk/Speed Nord/JFM (Jacob og Jan) 
• 18.06.2022: Strandløbet (Kurt???) 
• 25.09.2022: HDL Løbet/Speed Nord (Henrik og Hinge) 
• 15.10.2022: Wester Speed – lukket løb, køreteknisk anlæg (Hans) 

 
Rallyspecial: 

• 02.04.2022: Rallytest v. Fårvang (Berith) 
• 23.04.2022: Yokohama Mesterskabet Vest (JE og Brian) 

 
Ellers: 

• 18.08.2022: RHB 2022 (Berith og Hinge) 
 
 
Der har været debat om medlemmer, som er medlem af andre klubber kan 
deltage i lukkede arrangementer. Dette er der ikke noget problem i. Det har 
været praksis i RAS i flere år, at medlemmer har haft licens i en anden klub, 
men via deres medlemskab i RAS har deltaget i klubbens arrangementer.  
 
 
EVENTUELT 
Jubilæumsfesten afvikles som bekendt 19/11.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 9/11 kl. 19 hos Jens Erik 
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