
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS CONNIE 13/6 2022 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Finn Pedersen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent. Afbud Charlotte Abel. 
 
NYT FRA DASU 
 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DASU d. 19/5. 
Der er link til det fulde referat her: https://www.dasu.dk/media/36564/referat-
bestyrelsesmoede_03-22.pdf 
 
Vigtigste punkt er, at den nye procedure for sammensætning af sportsudvalg i 
DASU blev vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er ikke kommet relevant korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vores slagter har meldt afbud til sommerfesten grundet sygdom. Derfor har 
betalende fået penge tilbage, og besked på selv at sørge for mad.  
 
Ellers er planlægningen af sommerfesten i gang, og i skrivende stund er der 
godt 20 tilmeldt.  
 
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke nyt siden sidste møde.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi skal køre DM i orienteringsløb på lørdag. Vi stiller med 5 hold, og løbet 
køres i Bjerringbro.  
 

NYT FRA R-UDVALGET 
Sommerfest klubrally er i fare for at blive aflyst pga. for få tilmeldinger. 
Der er pt. kun 8 tilmeldt. Beslutning tages snarest.  
 
Vi skal hjælpe MNJ med afvikling af en prøve til DM rallyet. Vi mangler 
pt stadig officials og en prøvechef.  
 
2/7 skal vi passe en prøve til Fejden, JFM hold, som arrangeres af 
Kjellerup.  
 
Ib Krag har stablet et nyt rallysprint på benene til erstatning for Fårvang 
Rallysprint. Det køres 13/8, og forventes at blive en tilbagevendende 
begivenhed.  
 
Vi har lagt Randers-Uge arrangementet ”Randers Hurtigste Bil” ind på 
festugens hjemmeside.  
 
EVENTUELT 
Klubtrøjer: Der er kommet endeligt tilbud på klubtrøjer med klublogo og 
mulighed for at få navn på sit tøj. Leverandøren er XL byg i Øster Tørslev. 
Der kommer bestillingssedler i klublokalerne, og information på 
hjemmeside og Facebook.  
 
Der bliver spillet præmiewhist i klublokalerne, men vi har et godt klubhus, 
som kunne bruges til flere aktiviteter i vinterhalvåret. Medlemmer er altid 
velkomne til at komme med forslag, og om der skal spilles andre spil.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag 29/8 kl. 19 hos Leif 
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