Referat fra Styregruppemøde på Ring Djursland
Onsdag d. 21. august 2019 kl. 19.00.
Til stede: Bent, Svend Erik, Teis, Morten, Jens Christian, Peter B., Trine, Jens M., Nick,
Torben, Ole og Jonna
Afbud: Hanne, Ove, Asbjørn
1. Godkendelse af Dagsorden og referat fra sidste møde (d. 11. maj 2019)
Dagsordenen og referatet godkendt.

2. Bane
Der er mange afbud fra officials, men der arbejdes på at finde flere.
Der er styr på radioer og NCC fejemaskine.
Næste år er det ikke sikkert vi kan få fejemaskine fra NCC, da Orla stopper i firmaet til
efteråret og han er den person, som har haft kontakten dertil for Ring Djursland.
Evt. prøve igennem en anden end Orla om det kan lade sig gøre.
Jens H. snakker med Thorsen på mandag om vi kan låne en gummiged, fremfor
teleskoplæsseren. Måske vi skal kigge efter en anden, som er mere stabil end
Thorsen?
Vi regner med en gummiged fra Gerstrøm.
Ole tager fat i Pilgaard, om vi kan låne bil fra dem.
Der mangler en klar tilbagemelding fra lægen, men den rykkes der for.
Post 11 er stadig ikke lavet, så den lever op til sikkerheden. Fredag d. 30. august
bliver den lavet, men i første omgang kun med sand og stabilgrus i bunden af
brøndringen. Senere kommer der belægning i. Ole og Jens Hansen laver det sammen.
Der skal også kigges på nogen af de andre poster med hensyn til hældningen – nogen
hælder en del.
Strafbanen skal males op – Jens M. tager en vogn med, hvor man kan sætte malingen
i, så det bliver nemmere at male den op.
Alle officials på banen, SKAL bære gul vest. Vestene bliver talt op efter mødet og er
der ikke nok, bestiller Svend Erik nogle flere. Alle vestene samles ét sted.
Der er et ønske fra Pit officials, om at det bliver gjort lettere at kende forskel på Pit
billetter og publikumsbilletter – kunne de evt. være flerfarvede, så de er let
genkendelige?
Pladen til gummigeden har været udlånt til København. Fjernbetjeningen til pladen
bliver sendt med posten fra Peter Mikkelsen.

3. Teknisk kontrol / støjmåler
Der er en meget positiv oplevelse fra sidste løb: skiltet med Adgang Forbudt ind til
banechefens område blev respekteret.
Bemandingen til næste løb ser sløjt ud – håber der kommer nogen fra Århus og
hjælper til – Jens Christian tager fat i dem.
En snak om vægtene - vil prøve at flytte vægtene længere ind til næste løb – så der
ikke er så store udsving.
Støjmåler er der styr på – Gudrun Larsen.
4. Info - billetter
Der er styr på officials til publikumssiden og også i info vognen.
Clara kommer til det næste løb – hun vil gerne hjælpe til ude ved porten igen. Hun
kommer ikke til det sidste løb. (Jonna giver Hanne besked).
5. Parkering
Der er 4 officials om lørdagen og 3 om søndagen.
Jonna har lavet et udkast for Torben - sedler til parkering med bl.a. campingvogne.
Sedlen skal være synlig. Der skal lige laves et par ændringer – så dem kigger Jonna på
og printer nogle parkeringssedler ud.
Motorcyklerne skal holde ovre på græsset.
6. Område
Har styr på officials – dog afbud fra nogen.
Det var lidt problematisk til sidste løb med hensyn til plads til hinanden – TV område
officials – område officials – tidtagning – man stod lidt oveni hinanden.
Ved opsætning af flagstænger vil parkerings officials (Torben og Bent) gerne hjælpe
til.
Der er ingen TV vogne til næste løb.
Jens Peder sætter bannere op torsdag aften.
Containeren ovre på græsset, er der næsten aldrig noget i – kan den placeres mere
synligt?
Den ”nye” vej over til publikumssiden, er der smuthuller hvor publikum kan komme
igennem uden at betale. På sigt sættes der hegn op. Der er problemer andre steder
også. Bl.a. ved truckpladsen.
Der mangler stadig en del hegn til området – der er meget som er ved at være slidt.
Der er klippet græs med kantklipper nede ved ”trapperne” og ud i skoven.
Kunne det være muligt at bede flagposterne, om at samle skrot og andet op, når de
forlader posterne – både lørdag og søndag. Der ligger somme tider meget, bl.a. fra
bilerne.
Niels har spurgt Bent om vi er interesseret i nogle store betonklodser ude fra Aarhus.
Det takkede Bent ja til. De står nu skråt ud mod banen ved Post 3.

7. Start – Oplining
Trine har styr på det – hun er ikke i panik.
Hun har ”lånt” nogle Teknisk kontrol officials – de har selv været efter Trine.
8. Sekretariat – licenskontrol
Officials til det næste løb, er der styr på – både i kopi, licens og sekretariat.
Louise (Præmiepige) kommer de to sidste weekender. Til det næste løb, skal der kun
uddeles præmier til slut.
9. Løbsledelse
Teis er løbsleder til næste løb (som udgangspunkt).
Der er styr på det.
Der kommer formodentlig en ny tidsplan i den kommende weekend.
Der kommen en ny tidsplan til DTC weekenden – DTC skal være færdige med at køre
kl. 14.50. OBS! på deres placering i depotområdet, da de garanteret begynder at
pakke ned, når der er færdige med at køre.

10. Køkken
Der er rimeligt styr på officials.
Jonna ser om hun kan låne et par Pilotjakker med til næste løb, så officials kan se
dem. Der blev aftalt på mødet, at jakkerne skal være med tryk.
Der er ønske fra flere officials om regntøj, som man også kan købe for
officialspengene. Jonna undersøger det senere. Det bliver ikke lige nu.
Der er stadig et stort ønske om en snor i porten ind til sodavandene – Jens M. kigger
på det.
Jonna spørger ind til hvilken indkøbsaftale der ligger – evt. lave en forespørgsel ved
Tirstrup Brugs – det gør Jonna – men der skal ikke træde nyt i kraft før det nye år,
uanset hvad – punktet tages op igen inden den nye sæson.
Svend Erik henter varerne ude i Kvickly fredag morgen kl. 7.30 til de to sidste løb –
Jonna giver Carsten besked herom.
Med hensyn til alkoholkontrol, kan man som official straffes ved DASU, hvis man er
udpeget til en kontrol og der er alkohol i blodet. Men DASU kan ikke straffe de
officials, som ikke er medlem af DASU. Hvordan er de så stillet? Der må klubben,
styregruppen eller Fonden gå ind og lave et regelsæt, for de skal selvfølgelig straffes
på lige kår, som DASU medlemmer (vi håber ikke det bliver tilfældet).
Jonna bestiller sprite og dansk vand ved Henrik (pølsemanden) til næste løb.
Der er kommet et forslag om en sandkasse på publikumssiden til de børn, som er
med til motorløb – dette forslag er forkastet.
Steen fra køkkenet på Tradium er blevet opfordret til at henvise officials til deres
chefofficials, hvis der ønskes ændringer til maden, han leverer.

11. Depot
DASU folk skal huske at vise synligt ID, for at komme ind i Pitten.
Det er et problem med alle de løbehjul / ellerter i depotområdet – de holder i vejen
og mange af dem kører stærkt. Det kan være et helt mareridt at færdes i depotet.
Jonna og Ole skal til møde på Fyn i september med BU – de tager problemet op der –
hvad kan der gøres. Man kan evt. også skrive noget i slutinstruktionen. Dem der
holder parkeret ved hjørnet, må gerne flyttes.

12. Officials møde efter sæsonen
Ole er kommet med et forslag til dagen med officials møde:
Evt. invitere Falkoner Flemming – vinder af ”Alene i Vildmarken”.
Ole ringede til ham med det samme – han kan godt komme. Han holder 2 x 50 min.
foredrag.
Dagen bliver d. 26. oktober kl. 14.00.
Vi slutter dagen af med spisning til aften.
Jonna og Svend Erik laver indbydelser, som bliver sendt til officials via mail.
13. Næste styregruppemøde
Lørdag d. 26. oktober kl. 10.00

14. Evt.
• Eva mangler en til at køre med om lørdagen i Safety Car.
• Der må godt skæres hul i FIA hegnet, så der kan komme en linse igennem.

