
 

 

BESTYRELSESMØDE HOS LEIF 29/8 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. 8/8 
Der er link til det fulde referat her: https://www.dasu.dk/media/36622/referat-
bestyrelsesmoede_04-22.pdf 
 
Repræsentantskabsmødet holdes 19/11. Vi forventer at det bliver i Jylland 
eller på Fyn. Klubberne opfordres til at stille forslag til formand til Rally, 
Asfalt, Off road og karting udvalgene m.v.  
 
Efter vedtagelse af den nye struktur arbejder DASU bestyrelsen med at 
etablere de nye sportsudvalg. Endvidere etableres tværgående udvalg 
indenfor fx teknik.  
 
KORRESPONDANCE TIL KLUBBEN 
Der er ikke kommet relevant korrespondance siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
 
NYT FRA A-UDVALGET 
Vi har planlagt foredrag med Freddy Pedersen torsdag d. 6/10 kl. Foredraget 
starter med spisning af Dansk Bøf med bløde løg.  
Vi taler om at lave en tur til Strøjer samlingen på Fyn til foråret.  
 
Præmie og officialfest planlægger vil at holde lørdag d. 19/11 kl. 18. i 
klublokalerne. 
Det bliver et lidt ændret koncept, hvor der bliver en vis selvbetaling. Mere 
info kommer på hjemmeside og FB.  
 

Flere medlemmer efterspørger førstehjælpskursus. Falck kan tilbyde sådan 
et kursus, men det koster 8000 + moms. Vi er i tænkeboks med alternative 
løsninger.  
 
NYT FRA B-UDVALGET 
Der er ikke nyt siden sidste møde.  
 
NYT FRA VEJSPORTS-UDVALGET 
Vi skal køre klubhold mesterskab d. 3/9, og vi stiller med 3 hold.  
Ellers går det godt indenfor vores sport. 
 
NYT FRA R-UDVALGET 
Til JFM fejden stillede RAS med 1 hold og vi blev nummer 3.   
 
Siden sidst har vi afviklet strandløbet, hvor 10 hold deltog. 
 
Torsdag i Randers Ugen afviklede vi Randers Hurtigste bil, hvor 18 hold 
deltog. 
 
Sidst på aftenen kunne klubbens kørere træne.  
 
Vi holder planlægningsmøde for sæson 2023 d. 22/9 kl. 19 i klublokalerne. 
 
Planlægningen af Rally Stoholm er i fuld gang, og det trækker ressourcer.  
 
Vi mangler at afvikle 2 KR arrangementer i RAS, hvoraf det ene er lukket 
løb, og det andet finalen i Speed Nord.  
 
Generelt falder deltagerantallet til klubrallyarrangementer, og det er 
bekymrende.  
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EVENTUELT 
Klubbens kasserer har for travlt, og har ønsket at stoppe som kasserer. 
Bestyrelsen har arbejdet på at lave en løsning indtil kommende 
generalforsamling. Vi kan ikke vælge en ny kasserer uden at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling.  
Derfor er følgende plan blevet iværksat:  
Charlotte fortsætter formelt som kasserer. 
Jørgen Møller overtager bogføringen indtil kommende generalforsamling.  
Alt vedrørende økonomi, bilag- osv. skal fra dags dato sendes til Jens Erik 
Jensen.  
 
Klubaftener starter på torsdag 1/9.  
 
Elprisen er steget voldsomt, og vi er nødt til at hæve prisen for strøm på 
campingpladsen.  
Alle målerne på pladsen er blevet aflæst 27/8 og resten af sæsonen hæves 
prisen til 10kr. pr kWh.  
 
Der kommer snart et nyhedsbrev, så hvis medlemmer har information til 
deling, kan man sende mail til Jens Erik. 
 
 
 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE 
Næste bestyrelsesmøde holdes dag 4/10 kl. 19 hos Berith 
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