
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS FINN 24/1 2023 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Finn Pedersen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent.  
 
NYT FRA DASU 
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i DASU og hele referatet kan læses 
på: https://www.dasu.dk/media/36872/dasu-referat-bestyrelsesmoede_01-23-
inkl-forretningsorden.pdf 
 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Randers kommune har skrevet til os om mulighed for at ansøge om midler til 
foreningerne i kommunen.  
Rallyudvalget kunne godt bruge mere/nyt afspærringsmateriel.  
Klublokalerne kunne godt bruge nyere stole.  
Vi prøver at ansøge.  
 
Vi har kontaktet kommunen vedr. træerne omkring klubhuset. De ødelægger 
vores tag, og vi vil gerne fælde dem. Kommunen vender tilbage med svar i 
løbet af 2 uger.  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi har droppet at besøge Strøjer Museet, da det ikke kunne lade sig gøre.  
Vi har arbejdet på at holde en foredragsaften om Sirius Patruljen, men det er 
svært at få til at falde på plads. 
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke noget siden sidste møde 
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Det har været en god sæson for kørerne i vejsportsudvalget.  
I DASU Classic har Brdr. Brøndum vundet DM guldet.  
I JFM O-løb fik Per Elbæk og Michael Eriksen bronzemedaljer i deres klasse.  

I konkurrencen for klubhold i DASU Classic vandt holdet fra RAS og 
KOM førstepladsen.  
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Vi holder klubrallykursus d. 11/3 i klubhuset. 
14/3 holder vi officialkursus i klubhuset, og 11/5- i Stoholm. Se mere info 
på www.rallystoholm.dk. Officialkurserne holdes i samarbejde mellem 
RAS og KOM.  
Vi holder rallytest 18/3.  
 
Vi har haft evaluering på Yokohama sæsonen 2022, hvor alle var godt 
tilfredse med sæsonen.  
 
Berith og Jens Erik har været til dialogmøde i Middelfart. Der kommer 6-7 
dialogmøder i løbet året, og hvert dialogmøde omhandler en enkelt 
disciplin. Første møde handlede om Dansk Superrally, mens næste møde 
handler om klubrally. 
 
Der holdes forskellige kurser her i starten af året.  
324 kursus holdes 4/2 
Dommer og løbsleder seminar holdes 11/3 i Middelfart.  
 
EVENTUELT 
Generalforsamlingen 
Der har indsneget sig en fejl i indkaldelsen. 
I år er det sekretær og kasserer der er på valg og ikke formanden. 
Det er ikke Jørgen Skjøt, der er på valg som revisor, men i stedet Poul 
Brøndum.  
 
Udvalgsformændene sørger for beretning for deres udvalg.  
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes hos Morten torsdag d. 23/2 kl. 19 
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