
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS MORTEN 27/4 2022 
Tilstede: Jens Erik Jensen, Leif Johansen, Connie Sose, Finn Pedersen, Berith 
Nanett Grønbech Hansen, Morten Lunøe – referent. Afbud Charlotte Abel. 
 
NYT FRA DASU 
20/4 holdt vi infomøde om den nye struktur for valg af udvalgsmedlemmer i 
DASU. Henrik Møller Nielsen præsenterede overvejelserne bag forslaget, og 
forklarede hvordan praksis bliver, såfremt forslaget vedtages på det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde i maj. På mødet i RAS blev fordele 
og ulemper drøftet, og der var god debat på mødet. På baggrund af infomødet 
og øvrig overvejelse beslutter bestyrelsen i RAS at støtte forslaget.  
 
Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde holdes d. 9/5 kl. 19 i Huset 
Middelfart. Jens Erik og Berith deltager fra RAS. 
 
DASU-bestyrelsen hold møde 4/4, og medlemstallet pr. 1/4 er 10% højere 
end i 2021. Medlemstallet er også på niveau med tiden før Covid-19 ramte 
landet. Se endvidere https://www.dasu.dk/media/36487/referat-af-
bestyrelsesmoede_02-22.pdf 
 
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er ikke kommet relevant korrespondance til klubben siden sidste 
bestyrelsesmøde.  
 
Vi skal dog huske at indsende information om vores arrangement i Randers-
Ugen, hvor vil holder Randers hurtigste bil.  
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi har styr på strandfesten, og der er bestilt mad ved en slagter.  
Vi har arrangeret foredrag med Freddy Pedersen den første torsdag i oktober. 
Aftenen er starter med spisning. 
 
 

NYT FRA B-UDVALGET 
Sæsonen er gået i gang og der er kørt rallycross på Nisseringen.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi har været ude at køre DM1 i o-løb, og der har været kørt 2 afdelinger af 
Classic. 
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Vi har holdt rally test med 19 tilmeldte, og det var en god dag.  
 
Vi har ikke kunnet finde en løbsleder til strandløbet, så dette tager 
udvalget sig af.  
 
Vi har fået indrettet vores materieltrailer, med hylder osv.  
 
Vi har besluttet at aflyse vores afdeling af Yokohama Mesterskabet, som 
var planlagt til afvikling 22/5. Vi har kæmpet med at finde et sted at køre. 
Vi har arbejdet på 3 forskellige steder, og det har ikke været muligt af få 
lov til at køre nogen af stederne.  
 
EVENTUELT 
På sidste bestyrelsesmøde talte vi om nye klubtrøjer. Jan Kidmose 
undersøger priserne for at få en 100% sikker aftale. Vi drøfter dette på 
kommende bestyrelsesmøde.  
 
I sidste uge havde Jens Erik, Charlotte og Jørgen Skøt møde om et 
program til at lave regnskabet på.  
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes mandag 13/6 kl. 19 hos Connie 
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