
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS JENS ERIK 9/11 2021 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Berith Grønbech, 
Finn Pedersen Morten Lunøe – referent. Afbud Charlotte Abel 
 
NYT FRA DASU 
Der er kommet referat fra bestyrelsesmøde i DASU, hvorfra punkterne 
herunder er taget fra.  
3.1. Evaluering af dialogmøde den 9. september Bestyrelsen drøftede 
dialogmødet med klubberne den 9. september og vil, bl.a. i samarbejde med 
sportsudvalgene, arbejde videre med emner som: uddannelse, 
mesterskabsstillinger, ambulancer og elektronisk endagslicens. Bestyrelsen 
besluttede fra 2022 at prøve med en ændret mødeform, hvor vi holder et 
online info- og dialogmøde 1 gang om måneden, samt ét årligt (fysisk) 
temamøde med udvalgte emner af relevans for klubberne. 
 
3.2. Cirkulærer vs. reglementer (B21-041) Bestyrelsen drøftede den stigende 
tendens til at flere og flere sportslige regler lægges ud i cirkulærer. 
Bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt og det er ikke i overensstemmelse 
med bestemmelserne i reglement 1. Bestyrelsen er i dialog med 
sportsudvalgsformændene om problematikken og vil udarbejde retningslinjer 
for hvad der er cirkulærestof og hvad der er reglementsstof. 
 
4.1. Budgetlægning 2022 Bestyrelsen drøftede principperne for 
budgetlægning 2022 og det blev bl.a. besluttet, at der udarbejdes et 
driftsbudget for unionen og at et evt. overskud afsættes som en samlet pulje 
med udviklingsmidler, hvorfra der bl.a. kan søges til relevante projekter af 
hhv. sportsudvalg og klubber.  
 
4.2. All-risk-forsikringen (B21-034) Ture Hansen orienterede om 
udfordringerne med vores nuværende all-risk-forsikring, hvor vi er blevet 
varslet at selvrisikoen vil stige fra kr. 500 til kr. 7500. Vi er i dialog med 
vores forsikringsmægler for at finde en løsning på problematikken, men der 
er en overhængende risiko for, at vi er nødt til at opsige forsikringen i sin 
nuværende form. 
 

5.1. Kommunikation Bestyrelsen drøftede hvordan vi kan styrke 
kommunikationsindsatsen i DASU. Bestyrelsen anmoder i første omgang 
Bo Skovfoged om at udarbejde en oversigt over hvilke 
kommunikationsplatforme vi bruger, inkl. målgrupper og rækkevidde. Det 
blev yderligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 
Karsten Lemche, Henrik Møller-Nielsen, Ture Hansen og Bo Skovfoged, 
der skal se på den samlede kommunikation i DASU og komme med 
forslag til forbedringer og justeringer. 
 
 
6.1. Sikkerhed i rally (B21-045) Bestyrelsen har til orientering fået tilsendt 
info om en sikkerhedsmæssig problematik i forbindelse med DM-rally. 
Bestyrelsen ser med alvor på situationen, og har aftalt med rallyudvalget, 
at de tager hånd om problematikken. 
 
Repræsentantskabsmødet holdes som bekendt 20/11 i Brøndby. Der er i 
skrivende stund ikke kommet materiale til mødet ud over stemme og 
kandidatliste. Dette finder RAS bestyrelsen kritisabelt.  
Da der ikke er flere opstillede end pladser, ser det ud til at der bliver 
fredsvalg i alle discipliner. Alan Brøndum repræsenterer RAS. 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Vi har været udtaget til revision af Randers kommune, som har fået et 
eksternt firma BDO, til at revidere os i henhold til foreningstilskud. Alt 
materiale passede på nær et par adresser på medlemmer.  
 
Vi har fået referat efter besøg af Kultur og fritidsforvaltningen i Randers 
Kommune. De besøgte vores klublokaler, og det ser ud at vi kan få tilskud 
til sidste års renovering af klublokalerne. Forvaltningen gjorde også 
opmærksom på, at vi fortsat bør have medlemmer under 25 år af hensyn til 
lokaletilskud. Det vil også være muligt at søge midler til fx 
afspærringsmateriel fra bredde og idrætsmidler. I givet fald skal man søge 
midler i februar måned. Vi løftede vores udfordringer mht. at finde egnede 
områder til afvikling af motorløb, og her vil forvaltningen også gerne være 
behjælpelig hvis muligt.  



 

 

NYT FRA A-UDVALGET 
Vi havde en god aften med John Nielsen og arrangementet gav ca. 2000,- i 
overskud. Hvis vi har lyst, kan vi lave en klubaften i Johns garage.  
 
Vores ”koneaften” havde kun besøg af 5 personer, så vi prøver at gentage det 
i januar.  
 
Julebankoet er d. 9/12, og der er styr på det hele.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der sker ikke meget i baneudvalget, og CRAA er aflyst i 2022. CRAA 
kommer igen i 2023.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi mangler stadig at få lavet en opgørelse fra NEZ løbet. 
Vi afholder nytårsløbet d. 28/12 fra klublokalerne.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Vi vandt holdturneringen i Yokohama mesterskabet, så vi skal sørge for at få 
pokalen graveret.  
Vores pokaler er samlet, og der er sat navne på.  
 
Ellers ikke noget nyt.  
 
EVENTUELT 
Jubilæumsfesten afvikles som bekendt 19/11. Der er 109 tilmeldte, og det er 
ca. 50% af RAS medlemmerne.  
Klubben medbringer spiritus i et vist omfang.  
 
Connie har opgjort regnestykket for campingpladsens ”toiletpapir-penge” og 
der er et lille underskud.  
 
Vi holder en hyggeaften for officials fredag d. 21/1 kl. 18.30 i klubhuset. De 
enkelte løbsledere sørger for at invitere officials fra de enkelte løb. Der 
kommer mere om arrangementet i nyhedsbrevet.  

 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 4/1 2021 Finn.  
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