
 

 

 

Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland 

Lørdag d. 11. maj 2019 kl. 12.00. 

Til stede: Svend Erik, Teis, Ove, Morten, Jens Christian, Peter B., Trine, Jens M., Nick, 
Torben, Ole og Jonna 
Afbud: Hanne, Bent, Asbjørn  
 

1. Godkendelse af Dagsorden 
Der kunne fremadrettet ønskes et fast punkt, som punkt 1: Godkendelse af referat 
fra det foregående møde. 
Der mangler Depotet på Dagsordenen – får punkt 10. 
De sidste punkter flyttes frem. 
Dagsordenen godkendt. 
 

2.  Bane 
Banen er hvor den plejer at være. 
Strafbanen er flyttet til yderbanen i opløbssvinget – der kommer et firma og maler 
strafbane og startbåse op.  
Vi skal være meget opmærksomme på, om det giver problemer, at strafbanen er 
flyttet hen til, hvor den er. 
Straf til STOP and GO – håber det bliver lavet om. 
Officials er begyndt at tilmelde sig. 
Der er fulgt op på læge, så det er der helt styr på. 
Med hensyn til rydningskøretøjer, er der også styr på det – der kommer 2 
gummigeder til hvert løb eller den ene bliver en blå teleskoplæsser, samt fejemaskine 
er på plads. 
OBS! på at der er mange Legend Car til start. 
Evt. post 10 skal også være faktadommere. 

 
3.  Teknisk kontrol / støjmåler 

Vil gerne at de biler der skal i Parc Fermé deles ude i Pitten i 2 rækker, så de der skal i 

Parc Fermé kører derud direkte. 

Et problem at Teknisk Kontrol ikke kan komme ind på Podio og se listen over 

godkendte officials – man må bede sin administrator om at søge tilladelse til dette. 

Det er ok med officials. 

Støjmåler er der styr på til det første løb – Gudrun Larsen. Robert Kaas kommer 

resten af året. 

 

 



4.  Info - billetter  
Hanne kommer. 

Lene Herum Lundgaard vil gerne prøve at være i info, så hun kommer både lørdag og 

søndag. 

Måske kommer Marcus + Kisser – besked herom i weekenden. 

Jette og Inge tager billetsalget på tilskuersiden. 

Der er utilfredshed over at billetskuret på tilskuersiden står, hvor det står nu – en 

snak om et mobilt billetskur. 

Der undersøges om hvad mulighed der kan være for flytning af skuret. (kan ikke lade 

sig gøre). 

 

5.  Parkering 
Der er 5 officials og muligvis nogen fra Aarhus. 

En generel snak om, hvem der skal holde hvor – trailere og campingvogne. 

 

6.  Område 
Stort set det hele på plads – også med hensyn til officials. 
% Frederik den weekend. 
Ole er på skolen hele ugen, hvis der er noget han kan være behjælpelig med. 
Strømkabel trækkes over på tilskuersiden – en lille boks permanent på tilskuersiden – 
dette sørger Børge for. 
Aftalen med ElCon er i orden – tilkaldes ved behov. 
Indendørs og det permanente står Børge for.  
Jens får styr på vandet - + hane med lille slange på (til tilskuersiden). 
Der er ikke kommet mere hegn – Svend Erik har forsøgt, men prøver igen. 
Noget af det hegn vi har, er ikke godt længere. 
Der er ved at blive lavet en ny vej over til tilskuersiden – der skal først fældes træer 
og sættes hegn op, før den kan bruges. 

 

7.  Start – Oplining 
Der er styr på det. 

Der er 99 startnumre. 

Går ud fra, at lyset stadig virker. 

 

8.  Sekretariat – licenskontrol 
Officials til det første løb, er der styr på. 
Svend Erik finder ud af det til de andre løb, ellers finder Jonna og Svend Erik ud af det 
sammen. 
Louise (Præmiepige) kommer den første weekend. 
Anmeldelser er ved at blive sendt ind. 
 



9.  Løbsledelse 
Ved at få styr på det meste. 
Bent gennemgik de 4 løbsweekender til officialsmødet i formiddags. 
 

10.  Depot 
Et ønske at Legend Car kører ud som sidste gang de kørte på Ring Djursland  
(i depotsvinget) – det giver mere ro i Pitten. 
Der er ikke altid for meget plads i Depotet. 
 

11.  Køkken 
Får styr på det. 

 

12.  Kontrol Tribune / Indgang 
Svend Erik mangler 2 officials til Tribune / Indgang. 

Køkkenet hjælper det de kan. 

 

13.  Næste møde  
Indkaldes ved behov. 
 

14.  Evt. 

• Der skal laves et skilt som er nemt at læse, hvorpå der står: ”Bestilte og 
reserverede billetter.” 

• Et ønske om, at vi er flere fra Styregruppen, som hjælper til ved f.eks. 
officialsmøder, så det ikke kun er 3, som møder op og gør klar / rydder op. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


