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1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt som foreligger.

2. Besøg fra bestyrelsen – kommissorium, årshjul, strategi, m.m.
Udvalget bedes læse det generelle kommissorium og vende tilbage til bestyrelsen med evt. input
og ønskede ændringer.

2.1: Det sportsspecifikke kommissorium: 

2.1.1 De store sportsgrene oplevede generelt nedgang i 2019 og det gør sig også 
gældende for rally. Der skal findes nye tiltag/udvikles gængse aktiviteter, der vil komme til 
at fungere som et fastholdelsesparameter, så de enkelte ”undergrene” ikke spænder ben 
for hinanden og for optaget af nye medlemmer. 

2.1.2 Udvalget sætter kommunikation – udvalget og klubberne imellem samt 
klubbestyrelserne og medlemmerne imellem – i højsædet i 2020. 

2.1.3 Derudover overvejer udvalget, om der skal stables et månedligt RU-nyhedsbrev på 
benene. 
Man kunne evt. sende et sådant nyhedsbrev til klubbernes bestyrelse og derefter gøre 
medlemmerne opmærksomme på dette gennem DASU.dk og de sociale medier. 

2.1.4 Sagen fra Randers: Johns materiale omhandlende sikkerhed skal ud til klubberne. 
Der skal et centraliseret sikkerhedsseminar med strømlinet materiale på 
kursuskalenderen. Det skal på kalenderen i samarbejde med DASUs 
uddannelsesansvarlige, Kim Skovholm. Seminarafviklingen skal foregå ude i klubberne. 
Man kan se materialet fra domsfældelsen fra Randerssagen igennem og finde ud af hvad 
der kan tages direkte ud af materialet til brug under seminaret.  
Vi skal vise udadtil at vi har lært af ulykken i Randers – på den gode måde! 

2.1.5 Udvalget prioriterer uddannelse og aktivering af klubberne i 2020. 

2.2: Rallyudvalget skal søge tilskud til tracking hos bestyrelsen. Fremlæg en plan og behov for 
ressourcer og så vil bestyrelsen behandle udvalgets ansøgning. Kedde undersøger sagen. 

2.3: Udvalget efterspørger effektivitet og hurtig eksekvering med at få nyheder og informationer fra 
udvalget ud på DASU.dk og de sociale medier. Udvalget søger assistance hos DASUs 
kommunikationsansvarlige i samarbejde med sportssekretæren. 



 
 

2.4: DSR: DASU som promotor 

Kan DASUs kommunikationsansvarlige i højere grad bruges til at eksponere DSR? 
Det vil Ture undersøge. 
Nøgleordet i denne forespørgsel er FORBEREDELSE. Kom i GOD TID, så 
arbejdsprocesserne kan planlægges i overensstemmelse med de andre 
kommunikationsaktiviteter. 
Informationen skal gives til den kommunikationsansvarlige. Han skal ikke selv opsøge det 
indhold, som udvalget ønsker eksponeret. 
 

2.5: Brøndum sender en ansøgning afsted til bestyrelsen vedr. behov for værktøj til rallyteknik 
(rallysyn, m.m.). 

3. Kalendermøde 
Der skal især styr på årets kalendermøde. 2020 er året, hvor løbsansøgningerne for 2021 kommer 
DASU rettidigt i hænde. Det kunne være en idé at lave en kalender-påmindelse til klubberne 
allerede i august. Der skal styr på DM-løbene hurtigst muligt, så man kan give klubberne en 
chance for at søge ledige løbsdatoer i ordentlig tid. 

4. Mødereferat 
Når der sagsbehandles på møderne, så kan der laves fælles besvarelser til sager med samme 
ordlyd. 
Emilie lægger mødereferater både på DASU.dk og inde under ”Filer og dokumenter” på Podio. 
Referater skal offentliggøres senest 14 dage efter det afholdte møde. 

5. Klasseinddeling i KRB 
Klasseinddeling i KRB rykkes fra Rallysportens Cirkulære til reglement i 2021. 
Skal rykkes fra cirkulæret til 2.94.8 (klasseinddeling). 

6. Rallysportens cirkulære – Rallyshow og Rallysprint 
Beskrivelsen af henholdsvis Rallyshow og Rallysprint er blevet opdateret og konkretiseret i 
Rallysportens cirkulære på DASU.dk.  

7. forretningsorden 2020 
Den foreskrevne ”kommandovej” hvad angår gældende udvalgsbesvarelser på indsendte 
henvendelser skal håndhæves. Alle henvendelser, hvor der ønskes bindende svar fra udvalget 
skal gå gennem sekretariatet (dasu@dasu.dk el. eho@dasu.dk). 
Dette kan muligvis tydeliggøres på DASUs hjemmeside under ”udvalget”. 

8. Dommer-/løbslederseminar 2020 
Dommer-/løbslederseminar afholdes d. 29. februar. Sportssekretæren undersøger mulig lokation 
og pris, så det kan komme ud til klubberne. 



 
9. Dato for forårets dialogmøde 
Der er behov for et dialogmøde både forår og efterår. Udvalget overvejer mulighederne for evt. at 
afholde dialogmøde mandag d. 20. april i Øst. I september bliver det i Vest. 

10. Adam Cup 
Skal den i en R1-klasse? Eller ødelægger den R1-klassen? Sportssekretæren svarer følgende: 
”Tak for jeres henvendelse vedr. Adam Cuppen og R1-klassen. RU ser på ændringsforslaget til 
reglement 2021. de fortsætter i samme klasse som i sæson 2019.” 

11. Brev fra Bent Sommer 
Sportssekretæren svarer følgende: ”Tak for din henvendelse. Klasseinddeling og vægtgrænser 
bliver som reglementet foreskriver i 2020, da reglementet for 2020 ikke kan ændres på nuværende 
tidspunkt. Vi ser på det til 2021.” 

12. Eventuelt 
12.1 Tracking: hvad er prisen for tracking? (se administrative cirkulære) 
12.2 Opdatering af tracking-materiale: Er det Per Mikkelsens ansvar? (Kedde svarer Per 

således: ”det er dit ansvar.”) 
12.3 Kedde spørger bestyrelsen (på vegne af udvalget) om tracking må søge sponsorer. 
12.4 Tracking er inviteret til dommer-/løbslederseminar. De har generel info til deltagerne. 
12.5 Løb og fotografer: udvalget opfordrer dommere/løbsledere til at gå i dialog med 

pressen inden løbsafvikling for at finde den bedste løsning for begge parter. 
12.6 Svar til Frank Rasmussen: ”Dispensation gives ikke, da bilerne skulle have været 

homologeret senest 15.11.2019, da 2020-reglementet er gældende fra denne dato.” 
12.7 Dommere: Der skal udpeges dommere inden seminaret.  
12.8 RU præsenterer et oplæg til at regne Fair Tid ud korrekt til næste udvalgsmøde. 
12.9 Kenneth Svendsen er RU’s kursusansvarlige (står for kommunikation vedr. kursus).  




