
       

 

www.ringdjursland.dk  btr@ringdjursland.dk 

 Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland d. 01. juni 2016  

Ordstyrer:   Svend Erik Andersen 

Tilstede: Bent, Teis, Svend Erik, Trine, Nathasja, Jens Christian, Nick, Ole og Jonna 

Afbud: Carsten, Ove, Kaj, Erik, Morten 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Dagsordenen godkendt. 

 

2. Fakta løb 1. Klasser, aftaler, mm: 

Se hjemmesiden med hensyn til dato og klasser. 

Orientering om antal tilmeldte deltagere i klasserne pt. Sidste tilmelding d. 2. juni. 
 

3. Mad- officiallister mm: 

Der er lavet en ny officialsliste, hvor alle grupperne er på. Fremadrettet er det den vi hver især 

skal udfylde. Den passer overens med hensyn til DASU`s officialsliste. 
Officialslisterne skal sendes til Svend Erik senest lørdag d. 4. juni.   

 

4. Chefofficialrunde:  

Depotchef:   Intet nyt. Det går godt og der er styr på det. 

Område:   Hverken Kaj eller Erik deltog i mødet, men der skal nok komme styr   

  på området. 

Licens og præmie: Nathasja har styr på licens og præmie. 

Starter  og oplining: Skal nok få styr på det inden løbet. 

Teknisk kontrolchef: Det ser ikke godt ud med hensyn til bemanding pt.  

  Der mangler en støjmålerpersonen, da Marc ikke kommer næste gang. 

Køkkenchef:  Den ene af de 2 nye officials til køkkenet bliver også oplært i kopien.  

  Vi fortsætter med toast, da det var en succes. Til næste løb bliver det  

  både lørdag og søndag og alle officials skal have mulighed for at få en 

  toast. 

  Djurs Festival Food, Henning ”Burger” Madsen har sendt en mail til 

  Jonna for at byde ind på at lave fastfood til alle Ring Djurslands 

  arrangementer. Vi blev enige om at takke nej, da vi har pølsemanden 

  Henrik, som vi er tilfredse med. 

Banechef:  Der er så småt ved at være styr på det og der er rimelig styr på  

  officials.  

  Der er styr på læge, men der følges lige op på det. 

  Ang. plade til gummiged: materiale koster kr. 8000,-. Evt. reklame på 
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  pladen. Der arbejdes videre med et tilbud. Derudover skal der 

  købes et spil. 

  Sidste løb var der nogle misforståelser over radioen, bl.a. med hensyn  

  til Safety Car. Der blev drøftet hvordan proceduren er, når Safety Car  

  skal på banen.  

  Til næste løb mangler der en person til at sidde ved siden af i Safety 

  Car. Der arbejdes videre på at finde en person. 

  VIGTIGT: at løbsledelsen udfylder DASU`s skadesanmeldelse ved 

  ulykker. Dette på grund af hvis der senere hen kommer  

  komplikationer, som skyldes ulykken og hvis man skal have erstatning.  

  Vi vil dog stadig også bibeholde den attest lægen laver. 

Info og billetter: Ved at have styr på det, men der er mange afbud. 

  Jonna og Svend Erik gennemgår listen med officials sammen på et 

  andet tidspunkt.   

Sekretariat:  Der er styr på officials til kopi. 

  Svend Erik skal have plastlommer med. 

  Nettet skal virke mere optimalt. 

Løbsledelse:  Ove Thomsen er løbsleder til næste løb. 

  Der er lavet aftale med Djurslands Bank som sidste år, til næste løb. 

Parkering:  Til næste løb skal der være skråparkering på vejen og der bliver 

  ensrettet. Der mangler officials til at tage sig af dette. 

  Hjemmeværnet kommer ikke. 

  Svend Erik skriver ned hvad p-folk har af opgave. 

   

5. Nye frivillige:  

Mangler nye frivillige. 

 

6. Kl. 19.30 inviteres officials ind, som ved det sidste løb havde problemer med kører o.a.: 

De som mødte op af de indkaldte personer: Kurt Hansen - pit, Bente Pedersen – pit, Elin 

Pedersen – pit, Michael Enghave – teknisk kontrol. 

Pit folkene havde skrevet et brev, som var stilet til BU i DASU. Styregruppen bakker op om dette 

og videresender dette brev til BU.  

Endvidere var der et forslag om at få lavet et kort over banen – tribuner – publikumssiden – 
resultattavlen m.m. Og dette skal tilpasses det enkelte løb. Dette blev taget til efterretning.  

 

7. Eventuelt: 

Nathasja arbejder igen videre på et samarbejde med Motorsport for Life. 
 



       

Side 3 

En official har en forespørgsel på nogle billetter til en rimelig pris til næste løb, da han er blevet 

40 år og gerne vil invitere venner og familie med ud på Ring Djursland. De bliver 18 voksne og 5 

børn under 5 år. Der er fundet en god ”pris” til ham og den er han taknemlig for. 

 

8. Næste møde: 

Endnu ikke fundet en dato. 

 

   

 

 

 


