
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS FINN 23/2 2022 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Berith Grønbech (via 
Teams), Finn Pedersen, Charlotte Abel, Morten Lunøe – referent. 
 
NYT FRA DASU 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DASU 14/2. Link til det komplette 
referat findes her Referat.  
 
DASU har sendt nedenstående invitation til os.  
Kære klubformænd, 
Bestyrelsen har igennem længere tid drøftet, hvordan vi kan sikre den 
fremtidige udvikling af motorsporten i Danmark. Vi har tidligere præsenteret 
ideen om motorsportsplatformen DASU og behovet for at gå ”back to 
basics” og fokusere på den oprindelig idé bag stiftelsen af DASU, nemlig at 
gennem samarbejde og fællesskab står vi stærkere.  
DASU skal være en dynamisk organisation, hvor der er tillid til og respekt for 
klubbernes udøvelse af sporten, og hvor der er tydelig adskillelse mellem det 
politiske, faglige og administrative niveau i organisationen. 
 
Bestyrelsen ønsker at præsentere tankerne om DASUs fremtid for jer og 
inviterer derfor til klubmøde hhv. den 16. marts for klubberne i vest og den 
17. marts for klubberne i øst.  
 
Mødet i vest afholdes 16. marts kl. 19.00 på Huset Middelfart 
Mødet i øst afholdes 17. marts kl. 19.00 i Idrættens Hus. 
 
Fra RAS deltager Berith og Jens Erik i mødet d. 16/3 i Middelfart.  
 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der indkaldt til repræsentantskabsmøde i SIKR mandag d. 28/2. Vi deltager 
ikke.  
Der er kommet skrivelse om afregning af foreningstilskud. Vi har styr på det.  
IMK har inviteret til klubaften med foredrag fra Jens Winther.  
 

NYT FRA A-UDVALGET 
Vores ”koneaften” i februar var meget dårligt besøgt. Vi overvejer derfor 
om dette tiltag skal fortsætte.  
 
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke noget nyt siden sidst.  
Et medlem ønsker at få flaglicens. Finn arrangerer tilmelding.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi har afholdt nytårsløbet d. 19/3, som nåede at blive udskudt 3 gange. 
Der var 20 deltagere, og løbet blev afsluttet med spisning i klublokalerne. 
3 hold måtte desværre melde afbud pga. corona.  
 
Vi har haft møde i udvalget, hvor man diskuterede kommende 
vedtægtsændringer.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
 
I søndags afholdt vi klubrally kursus, hvor der var 1 hold til kursus og 4 
hold til træning. Det var et skuffende deltagerantal, og vi tænker på om det 
skal gentages senere på året.  
 
Vi holder C1 kursus 5/3, hvor Freddy Pedersen underviser. Der er indtil 
videre kun kommet 4 tilmeldinger, og hvis der ikke kommer flere, 
overvejer vi at aflyse. Sidste tilmelding er i dag 23/2. 
 
Kursus løbsleder 344 holdes 24/2 kl. 19 i klublokalerne. 4 deltagere er 
tilmeldt. 
 
 
 
 
 
 

https://www.dasu.dk/media/36399/referat-af-bestyrelsesmoede_01-22.pdf


 

 

EVENTUELT 
Generalforsamlingen er indkaldt til 3/3 kl. 18.30. 
 
Jens Erik har udsendt både nyhedsbrev mail med gentagelse af dagsordenen 
og forklaring af vedtægtsændringer.  
 
Regnskabet er ved at være klar, og bestyrelsen gennemgik tallene. Charlotte 
får regnskabet underskrevet og klar til generalforsamlingen.  
 
Der er kun kommet et forslag, og det er bestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer.  
 
De forskellige udvalg er ansvarlige for, at der er kandidater til udvalgene.  
 
Campingpladsen åbner 26/3, og reglerne for tildeling af pladser er de samme 
som tidligere år. Man kan få nøgle udleveret på pladsen på dagen kl. 11. 
Alternativt kan den udleveres hos Jens Erik efter aftale.  
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag d. 22/3 2022 kl. 19 hos i klublokalerne. 
Udvalgsmedlemmer deltagere. 
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