
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS JENS ERIK 15/11 2022 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Finn Pedersen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent.  
 
NYT FRA DASU 
Repræsentantskabsmødet holdes 19/11 i Vejen. Jens Erik deltager på vegne 
af RAS. 
 
Materialet til repræsentantskabsmødet er tilgængeligt på DASU’s 
hjemmeside.  
 
Af relevante forslag til ændringer er et forslag fra Motor Sport Sønderjylland, 
angående indsendelse af forslag, og hvem der kan indsende det. Det er svært 
at have en holdning på forhånd, så vi afventer forslagets fremlæggelse, og 
debatten derom inden stillingtagen.  
 
Et andet forslag fra Motor Sport Sønderjylland går på O&A udvalgets 
opgaver og beføjelser. Vi afventer forklaring og debat.  
 
Bestyrelsen foreslår opdeling af baneudvalget i off road og asfaltbane.  
 
Motor Sport Sønderjylland foreslår at sikkerhedsmæssige anliggender ikke 
ligger under sportsudvalgene, men i stedet under teknisk udvalg.  
 
Bestyrelsen foreslår ændring til reglement 1, som tilpasning til den nye 
struktur.  
 
Motor Sport Sønderjylland foreslår ændring af reglement vedr. suspension.  
 
Jens Erik har deltaget i dialogmøde, hvor der blev orienteret om de nye 
udvalg. For vejsport bliver Ole Skov formand, og for rally bliver Kenneth 
Svendsen formand. I visse udvalg mangler stadig en formand.   
 
DASU-bestyrelsen vil fokusere på større samarbejde med klubberne.  

Bestyrelsen foreslår at der kommer mere fokus på det frivillige arbejde, og 
der nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende frivillige i DASU. 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er kommet indkaldelse til møde om Yokohama mesterskabet d. 14/1 
kl. 11.30 i RAS klubhus.  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi er klar til festen på lørdag, hvor 43 deltager.  
Vi har styr på julebanko, som holdes 8/12. 
Turen til Strøjer Samlingen på Fyn er droppet, da det skal være en 
hverdagsaften for foreninger.  
Vi holder strandfest 24/6 2023.  
  
NYT FRA B-UDVALGET 
Sæsonen er afsluttet, så vi holder lav profil. 
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi kører næstsidste løb 27/11.  
Vi er blevet mestre i klubhold i klassisk løb, hvor vi har haft samarbejde 
med Kjellerup.  
Vi holder nytårsløbet d. 28/12.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Vi har afviklet Rally Randers Vol. 3, og arrangementet har fået meget stor 
ros.  
Vi har vundet klubholds pokalen i Yokohama mesterskabet igen.  
Vi har afviklet Rally Stoholm 2022, som også var et kæmpe arrangement.  
 
EVENTUELT 
Dorrit Grønbech har trukket sig fra A-udvalget.  
Indtil generalforsamlingen fortsætter udvalget med 3 medlemmer.  
 



 

 

Det er vigtigt at huske at slukke for varmen i klublokalerne, hvis man har 
været.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes hos Finn tirsdag d. 24/1 kl. 19 


	NYT FRA DASU
	KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN
	NYT FRA A-UDVALGET
	NYT FRA B-UDVALGET
	NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET
	NYT FRA R-UDVALGET

