
 

 

Referat fra generalforsamling 
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.30 

I klublokalerne Borup Byvej 105 8920 Randers NV 
 

Til klubbens generalforsamling var ca. 55 RASére mødt op. 
 

Jens Erik bød velkommen til generalforsamling 2020 i Randers Auto Sport 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsens forslag, Kenneth Kjeldsen blev enstemmigt valgt. 
Kenneth takkede for valget, han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig.  

 
2. Formandens beretning. 

Jens Erik fremlagde sin beretning, som ses senere i referatet.  
Jens Erik gennemgik aktiviteterne gennem året, og fremhævede nogle af de 
største arrangementer.  
Jens Erik takkede de mange official for det store arbejde som er gjort for 
klubben i 2019. 
 
Kommentarer til Jens Erik beretning: 
Tom Kjeldsen: Hvad var baggrunden for bøden? 
Jens Erik redegjorde for baggrunden for tiltalen og bøden, og at RAS i sådan 
en situation er arbejdsgiver, og kan straffes i henhold til arbejdsmiljøloven.  
Lasse: Hvem er administrator på FB siden? 
Jens Erik: Det er der flere som er, fx har hvert udvalg mulighed for at lægge 
ting på siden.  
 
 

3. Udvalgsformændenes beretning. 
 

A-udvalget:  
Ole fremlagde sin beretning.  
Beretningen kan ses i hele sin længde senere i referatet 

Der var ingen kommentarer til Oles beretning 
 
B-udvalget:  
Finn fremlagde sin beretning 
Kommentarer til Finns beretning: 
Tom Kjeldsen: Ville det være en ide at være med i Folkeracens dag? 
Finn: Det ville være en god ide, og vi har tidligere prøvet at arbejde 
sammen med Løvel om dette. Dette var ingen succes. 
Berit: Jeg er kan hjælpe med PR arbejde 
Per Bertelsen: Kan vi gøre brug af vores andel i Nysum banen til vores 
arrangementer? 
Finn: Nej det er prøvet, men belastningen på banen er for stor.  
 
Vejsports-udvalget: 
Vejsport-udvalgets beretning blev foretaget af Poul Brøndum. 
Beretningen kan læses senere i referatet. 
Der var ingen kommentarer til Pouls beretning. 

 
R-udvalget: 
Jan Kidmose fremlagde beretning for rallyudvalget på vegne af Torben 
Gregersen, som var forhindret.  
Beretningen kan læses senere i referatet.  
Der var ingen kommentarer til rallyudvalgets beretning.  
 
Afslutningsvis blev beretningerne for de forskellige udvalg godkendt. 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Jørgen Møller fremlagde det reviderede regnskab.  
Kommentarer til Jørgens beretning: 
Tom Kjeldsen: Hvordan kan der komme underskud i vejsport? 
Jørgen: Det er i forbindelse med Classic Day PR arrangementet.  
Kenneth: Hvorfor er hjemmesiden billigere? 
Jørgen: Den blev opdateret i 2018, som var dyrere 
Jacob: Hvad er bag stigningen i nyanskaffelser 
Jørgen Det er grill, højdeløfter, og inventar til klubhuset. 
Tom Kjeldsen: Hvordan opstår overskuddet i rallyafdelingen. 



 

 

Jørgen: Fra mange forskellige arrangementer 
Lasse Nerup: Har vi købt nye brandslukkere? 
Jørgen: Vi har ikke købt nogle endnu 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

5. Fastlæggelse af næste års kontingent. 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2021, blev 
vedtaget.  
Forslag vedtaget, kontingent forbliver uændret for 2021. 
 

6. Behandling af indkomne forslag.  
Der var ikke kommet forslag 
 

7. Valg af Formand 
På valg er Jens Erik Jensen  
Genvalg til Jens Erik Jensen 

 
8. Valg af revisor. 

På valg er Jørgen Skjøt, som blev genvalgt.  
 

9. Valg af udvalgsmedlemmer. 
På valg er:  
A-udv.: Rita Møller og Bente Pedersen, Rita genopstiller ikke 
Genvalg til Bente og nyvalg til Dorrit Grønbech 
 
B-udv.: Nick Sørensen og Peter Hansen  
Begge blev genvalgt.  
 
O-udv.:  (Vejsport) Leif Johansen og Egon Brøndum 

Genvalg til Leif Johansen og Egon Brøndum 
 

R-udv.: Carsten Møller og Kurt Knudsen 
Endvidere udtræder Torben Gregersen 

Nyvalg for 2 år til: Berit Grønbech, og Jacob Nielsen 
 
Nyvalg for 1 år til: Lasse Nerup 

 
 

10. Valg af suppleant. 
På valg er Alan Brøndum 
Opstillet Sara Rasmussen Alan Brøndum 
Stemmer til Alan Brøndum: 28 og valgt 
Stemmer til Sara Rasmussen: 23 
Blanke stemmer: 1 
 
 

11. Eventuelt. 
Egon Brøndum: Skal de mange troldtekt plader sættes på loftet? 
Jens Erik Ja det er det. 
Lasse Nerup: Har vi medlemmer som er fritaget for kontingent? 
Jørgen: Ja familien Hansen er fritaget, da vi har vort lager der. 
Ole Nielsen: Vi overvejer at holde en Le Mans event i klublokalerne 
igen, når løbet køres.  
Jan Kidmose: Lav gerne mere reklame for arrangementer for om fx F1 
Jens Erik: Vi reklamerer alle steder, så det er svært at gøre mere.  
Tom Kjeldsen: Vi skal lykønske de nyvalgte, og huske at takke alle.  
Kurt Hansen: Kommer det en fælles tilmelding til F1 arrangement i 
August 
Benny Brøgger: Vi vil meget gerne have at officials til Kongensbro 
arrangementet 
Carsten Møller: Man bør også kunne melde sig som official uden at 
være medlem af gruppen.  
Der var nogen debat om FB officialgruppen.  
Lasse Nerup: Hvad er politikken for officials, som hjælper til vores 
arrangementer? 
Jens Erik: Vi holder kurserne, og alle officials på primære poster skal 
have været på kursus.  
Finn: I anledning af vores 40 års jubilæum har vi i baneafdelingen 
besluttet at give en gave til RAS i form af en planke med indgravering.  



 

 

Kenneth Kjeldsen takkede for dirrigentrollen 
 
Til slut takkede Jens Erik alle for deres indsats i klubben. 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 18/3 kl. 19.00 i klublokalerne.  
MEN UDSKYDES PGA CORONA VIRUSSEN INDTIL VIDERE 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for RAS, og 
herefter blev der serveret stegt flæsk.  
 

Formandens beretning: 

 

Årets gang i RAS har som helhed lignet de fleste af de foregående år. Vi har haft en 

fin sæson med mange sportslige aktiviteter. Vi har også fået afviklet vores 

arrangementer på en tilfredsstillende måde, og vi har fået rigtig meget positiv 

omtale af de fleste af vores arrangementer.  

Årets opgaver har med enkelte undtagelser, heldigvis været godt fordelt på 

forskellige medlemmer, så hver enkelt medlem ikke skulle være hængt så hårdt op. 

Det er en glædelig udvikling, som jeg håber vil fortsætte i det kommende år. Jeg 

kan dog godt se at vi har nogle udfordringer i fremtiden, for selv om vi er en stor 

klub med mange licenser, er der desværre ikke den helt store opbakning når de 

arrangementer vi har planer om skal fordeles.  

I juni måned gennemførte vi sammen med DASU en tilfredshedsundersøgelse for at 

finde ud af hvad medlemmerne mener om klubben. De fleste er egentlig godt 

tilfredse, men der er selvfølgelig også andre der stiller sig lidt kritisk. Det er også 

helt fint, for det er jo på den måde vi kan forsøge at blive bedre og leve op til 

medlemmernes forventninger. Bl.a. var der utilfredshed om vores informations 

niveau. Det har vi nu justeret, sådan at der nu bliver sendt nyhedsmail ud noget 

oftere, og så er spørgsmålet bare om de bliver læst. Der var også nogen der mente 

der skete for lidt i klubben udover de sportslige aktiviteter. Det har vi så også 

forsøgt at råde bod på her hen over vinteren. Der har været arrangeret en aften 

med E-sport, hvor vi havde fået en til at komme med alt hans grej og fortælle om E-

sporten og der var mulighed for at prøve det af også. Udover de sædvanlige der 

kommer til klubaften, var der ikke mange der havde fundet det værd at høre på.  

Så har vi forsøgt med F1 optakt, som for øvrigt er meget populært, og vi havde 

reserveret 30 billetter. Det blev heller ikke noget tilløbsstykke, da det kun var 7 

af klubbens medlemmer der købte billet. Hvis sådan to motorsports 

arrangementer ikke kan trække medlemmer, har jeg lidt svært ved at se hvad vi 

så skal finde på, og jeg vil da opfordre dem der beklager sig om at være mere 

præcise i hvad det er de vil have. 

Der er også dem der mener vi i bestyrelsen er ved at være for gamle. Det kan de 

selvfølgelig have ret i, og jeg kan da kun i den forbindelse opfordre klubbens 

medlemmer til at finde nogle nye og yngre til at stille op, eller selv melde sig på 

banen.  

For at styrke medlemsplejen, har vi som i de tidligere år afviklet vores årlige 

official / præmiefest som en samlet fest. Her må vi sige at vi har ramt rigtigt, for 

med ca. 110 glade mennesker blev det igen en rigtig hyggelig aften. Vi mener i 

bestyrelsen at det er en god måde at slutte sportsåret af på og på den måde 

også kunne sige tak til alle dem der har hjulpet til i løbet af året, samtidig med at 

vi kårer årets præmiemodtagere. 

D. 29. november kl. 21.45 var det 40 år siden en kendsgerning RAS blev stiftet. 

Da der først var officiel deling og aktiviteter fra årsskiftet, har vi valgt at sige at 

2020 er vores jubilæumsår. I den forbindelse vil jeg meget stærkt opfordre alle 

medlemmer med påhæng til at melde sig til vores jubilæumsfest d. 20. maj. Vi 

har besluttet at alle klubbens medlemmer bare skal komme og sætte sig til 

bordet, uden at tænke på om der skal vaskes op, ryddes op, eller om der er mad 

og vin nok. Vi har købt os til et hel aftens arrangement i Skovbakkens lokaler på 

Agerskellet i Randers. Vi har bevidst lagt den på et andet tidspunkt end vores 

årsfest, da det skal være en fest for medlemmerne af RAS med påhæng, hvor 

der ikke skal deles medaljer og pokaler ud. Vi regner dog stadigvæk med at 

holde vores årsfest som vi plejer. 

Hvad vi har fået de 40 år til at gå med, vil jeg nok fortælle lidt om en anden 

gang. 



 

 

Vi tilbyder stadig tilskud til alle under 25 år når de er ude at køre åbne løb, mod de 

kommer og hjælper til når de har mulighed for det. Der har dog ikke været udgifter 

på den konto i denne sæson. 

Klubben betaler også når der er nogen der deltager i holdkonkurrencer, JFM ol.  

Vi har også i år valgt at gøre lidt mere ud af generalforsamlingen, således at der er 

spisning efter selve generalforsamlingen.  

For at alle disse medlemsgoder kan lade sig gøre, og kan opretholdes i fremtiden, er 

det bare nødvendigt at størstedelen af vores arrangementer giver et fornuftigt 

overskud. Her må vi til stadighed være kreative og køre arrangementer som en 

forretning, hvor vi skal se mulighederne for at tjene lidt ekstra, eller ikke mindst, 

passe godt på udgifterne. Arrangementerne er jo vores eneste mulighed for at 

tjene penge til at have det sjovt for.  

 

Ulykken. 

Den forfærdelige ulykke der ramte os d. 16. september 2017, spøgte i lang tid, og 

hvor vi lige troede sagen var ved at være lukket, mente Arbejdstilsynets jurister 

noget andet. Nu er der langt om længe lagt låg på sagen. Der var lagt op til en 

retssag over to dage. For at undgå at rippe mere op i denne sag, indgik vi et forlig 

med anklageren og betalte den påkrævede bøde. I den forbindelse vil jeg gerne 

takke Bent Mikkelsen for sin store indsigt og hjælp med at løse denne sag.  

Vi kommer aldrig til at glemme det der skete, og vi skal tage ved lære af det, men vi 

skal også videre og med det skal være med ulykken in mente, og tage vores 

forholdsregler ud fra det. 

 

Placeringer. 

Klubben består af mange aktive kørere, og det er da også blevet til mange meget 

fine placeringer i løbet af året. De enkelte placeringer vil jeg dog lade udvalgene om 

at fortælle lidt mere om. Jeg vil dog ikke undlade at nævne at vi i 2019 igen kunne 

prale af at vi fik en DIF Danmarksmester i Rally ved Ib Kragh i generelt 

klassementet. 

 

Medlemmer. 

Medlemstallet i klubben har heldigvis haft en meget positiv udvikling de sidste 

åringer. Fra 147 medlemmer i 2015 & 2016 til vi de sidste par år ved årsskifte 

har været næsten 200, og det er en udvikling vi alle kan være meget stolte af. Pt. 

er vi 172 medlemmer, som er over det vi plejer at have på nuværende tidspunkt. 

Efter at vi i flere år har bejlet til at være den klub i DASU der har flest 

Rallylicenser, nåede vi det i 2018 hvor vi passerede 100 medlemmer der havde 

løst R-licens i RAS. Den succes kunne vi mønstre igen i 2019, hvor vi var næsten 

110 med Rallylicens, og det kan vi også alle sammen være stolte af. Jeg tror det 

skyldes at vi har et højt aktivitetsniveau, højt kvalitetsniveau samt nogle rigtig 

gode klubkammerater. 

Vores Vejsportsafdeling har igen bidt sig godt fast, og har et fornuftigt antal 

licenser, som er aktive på alle fronter indenfor vejsporten. Afdelingen er også 

fint aktive med at arrangere løb, så det er jo også en positiv udvikling.  

Det ser dog stadig sløjt ud for vores baneafdeling, som desværre stadig, selvom 

der er kommet et par stykker til her på det sidste, har det svært. Vi har i 

bestyrelsen diskuteret hvad vi kan gøre for at få noget mere gang i den gren af 

klubben igen, men har ikke pt nogen løsning.  Da der trods alt stadig er aktive 

kørere, og mange aktive officials der flager ved diverse baneløb i løbet af året, 

mener vi i bestyrelsen at vi skal fortsætte med den konstellation vi har i dag et 

stykke tid endnu. 

Vi har i vores klub været gode til at lave arrangementer, -især i rallyafdelingen, 

for at skaffe nye medlemmer, og igen i år har vi afholdt et kursusarrangement 

som har medfødt en fornuftig medlemstilgang. Et er så at skaffe nye 

medlemmer, og et andet er at fastholde medlemmerne gennem flere år til de 

bliver godt etableret. Vi mener dog at vi i RAS gør hvad vi kan, med diverse 

tilbud og rigtig gode muligheder for at komme ud at køre løb i klubben. Vi kan jo 

se at de klubber der ikke selv har et godt løbsprogram, mister medlemmer. 



 

 

Klubhus. 

Vi har nu haft klubhuset i 1 ½ år, og fungerer rigtig godt. Her er der alt det vi har 

brug for, også med parkering. Der er da også tendens til større fremmøde ved 

klubaftenerne, hvilket jo i sig selv er et godt tegn. Jeg synes vi er ved at skabe et 

rigtig godt RAS miljø i disse lokaler. Der mangler dog stadig at blive lavet nogle ting 

før vi er i mål. Bl.a. skal vi have sat troldtekt på loftet for at forbedre akustikken.   

Der er jo også muligheder for at leje huset til sammenkomster, eller festlige 

begivenheder til en fornuftig pris. 

 

Økonomi. 

Som det kan ses af regnskabet, kommer vi ud med et underskud. Men som det også 

kan ses, er det jo bøden der har været hård. Ellers er det et fint resultat hvor det 

især er arrangementerne der bærer det fine resultat, samt den besparelse der 

ligger i at vi har fået vores eget klubhus. Når arrangementerne kan give et så flot 

overskud, kan vi især takke alle de personer der har hjulpet til ved løbene. Her 

tænker jeg ikke kun på selve løbsledelsen, men også på alle øvrige frivillige, der har 

hjulpet til på den ene eller anden måde. Uden frivillige hjælpere havde vi ingen 

arrangementer, og dermed heller ingen overskud. 

 

Hjemmesiden/Facebook. 

Hjemmesiden fik for et par år siden et facelift så den blev bedre til tablets og 

mobiltelefoner. Vi forsøger hele tiden at holde siden opdateret, men det kunne nok 

godt være lidt bedre. Siden indeholder dog alle de vigtigste oplysninger omkring 

klubben, og dem der sender nogle informationer de vil have på siden bliver også 

lagt på.  

Vores profil på facebook fungerer rigtigt godt, og vi kunne sidste år fejre at vi 

paserede 1000 følgere. Facebook er den hurtigste måde at få et budskab ud til de 

fleste, men vi må hele tide have i tankerne at det er jo ikke alle der er på Facebook, 

eller tjekker Facebook hele tiden.  

Når vi er ved de sociale medier, vil jeg meget stærkt opfordre klubbens medlemmer 

til at holde en sober linje når i kommenterer på medierne. Det gælder ikke kun 

vores egen side men også alle andre. Det er selvfølgelig tilladt at være uenig og 

give udtryk for sine holdninger, bare man gør det på en ordentlig måde. 

 

Strandgrunden. 

Strandgrunden er et godt aktiv for Randers Auto Sport. De sidste 6-7 år har 

grunden været rigtig godt besøgt, og vi har kunnet melde udsolgt på 

campingvognspladserne. Sidste år indførte vi et nyt system der skulle give både 

de ”gamle” medlemmer der har været med til at trække læsset i mange år, og 

de nye medlemmer der laver et stort arbejde for klubben en fordel i forhold til 

de mere passive. Vi havde dog ikke det store behov for reglen sidste år, da 

antallet af campister og antallet af pladser passede sammen. Det samme gør sig 

gældende her i år, hvor pladsen endnu ikke er fuldtegnet og der stadig er plads 

til et par stykker mere. 

Det er selvfølgelig altid glædeligt når pladsen er fuld, men jeg vil dog stadig 

opfordre klubbens medlemmer til at besøge den lidt mere her i 2020. 

Weekendcampister er der altid plads til, og det er jo hyggeligt når der er mange 

på pladsen, hvor man godt kan få en lille en´ til ganen over en go´ gang 

motorsnak. 

 

Fremtiden. 

Her i vores jubilæumsår er der også en lang række aktiviteter foran os. Vi er godt 

i gang med de første løb hvor der senere på måneden køres JFM/Speed Nord fra 

Sønderbæk, og først i næste måned er der Kongensbro Rally Grand Prix. 

Herudover kommer der en lang række arrangementer hen over året, og vi 

pryder vores jubilæumsår med en afdeling af Nordisk Mesterskab i maj og 

Finalen i Rally i oktober. 

 

Afrunding. 

Med håbet og troen på, vi igen vil få en god og aktiv sæson, vil jeg runde denne 

beretning af, med at takke bestyrelse, udvalg og alle øvrige medlemmer der har 



 

 

været med til at få det hele til at fungere, for et godt samarbejde i det forgangne år. 

 

Randers d. 5. marts 2020 

Formand  

Jens Erik Jensen 
 
 
Generalforsamling Ras 2020 Beretning Rally udvalget 
2019 blev igen et travlt år for rallyfolket og officials i Randers auto sport. 
Nytårs krudtet var kun lige skudt af da det nye Rally år startede med 
official kursus d. 3/1-19 i klublokalerne med rigtig flot deltagerantal. 
Få uger senere blev der afholdt klubrallykursus, (d. 24/2-19) også med 
start i klublokalerne og med fin tilslutning (9 hold) 
Klubrally: Ras har i 2019 afviklet 5 klubrally løb både åbne og lukkede løb, 
men alle har talt til klubmesterskabet. Sædvanen tro startede vi med 
Sønderbækløbet d. 24/3 en afd. Af speed Nord og (JFM) turneringen, hvor 
der også i år var mange deltagere. 55 mandskaber deltog. 
D. 12/4 blev der afviklet km 2 i Kongensbro dagen før Rally GP. 
D. 22/6 blev 3 afd. af km afviklet med udgangspunkt fra strandgrunden og 
med efterfølgende fest og hygge. 
D. 1/9 var turen kommet til km 4, Hinge løbet. Også et af de traditionsrige 
løb i Ras. 
D. 21/9 blev der afviklet Lime løbet, km 5, som også var tællende til Speed 
nord turneringen. 
RHB: RHB måtte desværre aflyses i år da vi ikke kunne benytte Køre 
teknisk anlæg. De havde ikke flere støjdage som tillader vores type 
arrangementer. 
Rally sprint: D. 13/4 var Ras vært for en af årets første Rally sprint. Dagen 
startede med Rallytest I Skorup/Skovladen og om eftermiddagen Rally GP i 
Kongensbro. 
D. 10/8 afviklede vi sprint på de gamle Dronningborg fabrikker. En 
krævende sprintprøve med mange sving og varieret underlag og så lige 
lidt/meget regn. Forhold som ikke alle teams jublede over      
Randers auto sport er stadig en af de mest aktive rallyklubber i Jylland/DK, 
som afvikler mange løb, specielt klubrally og sprint. 

 
Vi har også rigtig mange deltager/kører inden for de forskellige 
rallydiscipliner og det vil derfor være meget svært at nævne alle de 
flotte resultater der bliver kørt hjem her i denne beretning. 
Vi vil dog prøve at nævne flere af dem. 
DM rally: 
 
Yokohama sprint vest turnering 
Yokohama finale 
Yokohama for hold vest 
DM Klubrally for hold 
JFM turnering 
JFM Klubrally for hold 
Speed Nord 
 
 

Beretning Vejsport 2020. 
Vi har i 2019 ikke været så aktive med hensyn til at lave løb. 
Vi har dog lavet et løb til Classic Day 11 Marts, løbet startede i   
Støvring, vi havde 8 deltagere, på landsplan var der vist ca. 80 
ude at køre. 
Så kom vi til Nytårsløbet 2019, som vi lavede for gud ved hvilken 
gang, start og slut i klublokalerne. Der var 23 deltagere, alle var tilfredse, vi fik 
god mad som pigerne havde lavet. 
 
Resultater fra året: 
DASU CLASSIC 
Rene -Jørgen Skjøt mester i DASU/CLASSIC 
Klubhold nr. 2, sammen med Kjellerup 
O-løb 
Per – Michael Bronze i C-klassen 
Poul – Egon Bronze i M-klassen 
 
Hvad skal der ske i 2020. 
 



 

 

Vi lægger ud med en afdeling af NEZ 2 Maj, løbsledelsen består af Brøndum/Skjøt 
og Johansen. Løbet skal starte i Viborg og slutte i Frederiks. Vi har fået nogle fine 
skovtilladelser. 
 
Så slutter vi året med Nytårsløbet, som vi plejer. 
Tak til alle der har hjulpet gennem året, tak til sponsorer for støtte. 
 
A-udvalgets beretning 2020 
Der blev afholdt strandfest d. 22. juni med god tilslutning på ca. 50 personer 
Rallyafdelingen arrangerede klub rally om formiddagen. 
Til præmie/officialfesten d.9.nov var vi samlet 110 i klublokalerne. 
Til jule banko d. 12. de december spillede ca. 40 personer med om gevinsterne. 
I præmiewhistturneringen mangler der stadig 2 afdelinger at blive afviklet, så 
resultatet følger senere. 
Sæt kryds i kalenderen på følgende dage: 
Der afholdes strandfest i weekenden d. 20. juni  
Præmie og officialfest d.21.nov 
Rita ønsker ikke at genopstille igen, så stor tak for det store arbejde, som hun har 
lagt i A -udvalget i de sidste mange år. 
Tak for et godt samarbejde til bestyrelsen, udvalg og øvrige. 
 

 
 
 

 


