
 

 

Referat fra generalforsamling 
Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00 

I klublokalerne Borup Byvej 105 8920 Randers NV 
 

Til klubbens generalforsamling var ca. 30 RASére mødt op. 
 

Jens Erik bød velkommen til generalforsamling 2021 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. 
 
Kommentarer til Jens Erik beretning: 
 
Jacob Nielsen: Hvordan kontakter man www.rasnyt webmaster? 
Jens Erik: På hjemmesiden er der direkte link til webmasteren, men ellers 
er det Michael Grønbech.  
 
Tom Kjeldsen: Hvor mange år har Jørgen Møller været kasserer? 
Jens Erik: 40 år. 
 
Tom Kjeldsen: Får husstandsmedlemmer også mail direkte ved 
nyhedsbreve osv.? 
Jens Erik: Der sendes mail ud til adressen registreret ved DASU, så hvis 
nogen medlemmer og husstandsmedlemmer ikke får mail, skal vi have 
rettet medlemmets profil ved DASU. 
 
 

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 
Der var ingen kommentarer til Finns beretning 
 
 
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: 
Berith Grønbech fremlagde beretning for rallyudvalget. 
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: 
A. Brøndum: Hvad er forklaringen på det store underskud i 
rallyafdelingen? 
Jens Erik: Jubilæumsrallyet blev påvirket meget af Corona, da 
sponsorindtægter svigtede, mens udgifterne steg meget til fx 
afspærring, toiletter mv. Baseret på regnskaber fra tidligere rallies 
kunne vi godtgøre, at rallyet gav 141.000 mindre end forventet. Derfor 
søgte vi om 141.000, og fik tildelt 88.000. 
A. Brøndum: Vi skal passe på at evt. fremtidige rallies ikke giver 
underskud.  

http://www.rasnyt/


 

 

 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

5. Fastlæggelse af næste års kontingent. 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2022, blev 
vedtaget.  
Forslag vedtaget, kontingent forbliver uændret for 2022 
 

6. Behandling af indkomne forslag.  
Indkommet forslag fra Jacob Nielsen:  
Jeg vil gerne foreslå, at der oprettes et camping udvalg. 
Som vælges af de som benytter pladsen. 
Kommentarer til Jacobs forslag:  
Jacob Nielsen: Det vil være en god ide at have et camping udvalg i stil med 
klubbens andre udvalg. Udvalget kunne sikre drift og vedligehold af 
pladsen.  
Kenneth Kjeldsen: Gennemførelse af et sådant forslag vil kræve 
vedtægtsændringer. 
Jens Erik: Forslaget har været drøftet i bestyrelse, og her er der bekymring 
for at et sådant udvalg vil gøre pladsen mere lukket. Pladsen er for alle 
klubbens medlemmer. Eventuelle problemer med pladsen kan rejses til 
bestyrelsen. Camping arbejdsgruppen eksisterer fortsat, og problemer som 
ikke kan løses af bestyrelsen, kan rejses hertil.  
Bente Pedersen: Vi mangler ofte en stige på pladsen. 
Jens Erik: Hvis der mangler en stige må i gerne købe den.  
Torben Frederiksen: Pas på at man ikke kræver at alt er på pladsen. Er det 
næste, at klubben skal levere badedyr til dem, der ønsker at bade.  
 
 
Indkommet forslag fra Connie Sose: 
At vi får et campingudvalg/ talsmand. Så vi ved hvem vi skal henvende os 
til. 
At vi kobles til fibernettet på campingpladsen, så vi altid har 
internetforbindelse. 
 

Kommentarer til Connies forslag:  
Connie Sose: Det vil være godt med en talsmand/kontaktperson.  
Det vil være godt med fiberforbindelse på pladsen, så vi kan holde på 
unge mennesker.  
Jens Erik: Routerne er blevet opdateret og synkroniseret, så der også er 
god dækning på den øverste plads.  
Kenneth Kjeldsen: Skal vi stemme om forslaget med fibernet? 
Connie Sose: Nej lad os vente og se hvordan forbedringerne virker.  
Der blev derfor ikke stemt om forslaget.  
 

7. Valg af kasserer og sekretær 
På valg til kasserer: Jørgen Møller, genopstiller ikke. 
Charlotte Abel blev foreslået, og på Tom Kjeldsens opfordring fortalte 
Charlotte lidt om sig selv. Charlotte arbejder som sekretær på en 
uddannelsesinstitution i Randers, og har endvidere været formand for 
Land Rover klubben i Østjylland i 5 år 
Charlotte blev valgt uden modkandidater.  
 
På valg til sekretær: Morten Lunøe 
Morten Lunøe genvalgt uden modkandidater. 
 

8. Valg af revisor. 
På valg er Poul Brøndum, som blev genvalgt.  
 
 

9. Valg af udvalgsmedlemmer. 
På valg er:  
A-udv.: Connie Sose og Ole Nielsen 
Genvalg til Connie og Ole 
 
B-udv.: Bente Pedersen og Finn Pedersen    
Genvalg til Bente og Finn 
 
O-udv.:  (Vejsport) Poul Brøndum og Per Johansen 
Genvalg til Poul og Per 

 



 

 

 R-udv.: Jan Kidmose og Lasse Nerup 
Lasse Nerup genopstiller ikke 
Genvalg til Jan Kidmose 
Martin Møller foreslået og valgt 

 
10. Valg af suppleant. 

På valg er Tom Kjeldsen 
Tom Kjeldsen genvalgt.  
 

11. Eventuelt. 
Der var en åben debat om forholdene for folkerace i Danmark. Sporten har 
været i nedgang i flere år, og det skyldes formentlig at startgebyrerne er 
blevet meget høje, og at man skal bygge en bil for flere penge end de hhv. 
6.000 og 10.000, som man skal sælge bilen for, hvis nogen vil købe den.  
 
Under eventuelt blev forskellige pokaler og medaljer uddelt.  
Jørgen Møller blev udnævnt til æresmedlem af RAS, og modtog en gave.  
Klublederpokalen blev uddelt til Kurt Knudsen. 
Klubmester pokalen i præmiewhist blev uddelt til Torben Frederiksen 
Dummekæppen blev uddelt til Kenneth Kjeldsen 
 
Rally udvalget uddelte sølvmedalje til Tom Kjeldsen/ John Dreyer i deres 
klasse i Klubrally mester skabet.  
 

Formandens beretning: 
 
Årets gang i RAS har på ingen måde lignet de foregående år. Vi nåede lige at 
holde sidste års generalforsamling inden Danmark lukkede ned pga. 
Corona. Alle arrangementer blev lukket ned, eller sat på stand by, og 
mundbind og håndsprit blev en meget stor del af vores hverdag. Vi har også 
måttet aflyse eller udsætte flere arrangementer, bl.a. vores jubilæumsfest, 
der nu er udsat til efteråret. Denne generalforsamling er jo også blevet 
udsat et par gange, og det er med stor fornøjelse at det endelig kunne lade 
sig gøre at vi igen kunne samles fysisk. Det er første gang i over et år vi har 

kunne samles på denne måde her i klublokalet. 
 
Vi plejer at gøre lidt mere ud af generalforsamlingen med fællesspisning. 
Det har vi på grund af omstændighederne dog fravalgt denne gang, men 
jeg regner da med, at vi kan genoptage til næste år. 
2020 var ellers valgt til at være vores 40 års jubilæumsår med mange 
fine arrangementer. Vi nåede da også i mål med en stor del af 
arrangementerne, men dog med mange forhindringer og restriktioner. 
Heldigvis nåede vi lige at få afviklet DM finalen i Rally på Djursland to 
dage før hele Danmark igen lukkede helt ned. Løbet blev en stor 
sportslig succes på trods af restriktioner og anbefalinger.  
Desværre var der en beboer i nærheden af Munck Asfalt der indsendte 
en klage til Silkeborg Kommune, over støjen til Yokohamamesterskabet i 
efteråret. Det har desværre bevirket at vi ikke kan få de nødvendige 
godkendelser til at køre hos Munck, da de er omfattet af en 
miljøgodkendelse der bl.a. omhandler støj. Det vil kommunen ikke 
dispensere fra, selvom det er den første klage i næste 20 år. 
 
På grund af restriktioner, har det været meget svært at få økonomien i 
løbene til at hænge sammen. Her har der heldigvis i DIF været åbnet for 
vi kunne søge om hjælp i nogle Corona støtte puljer. Det har vi også 
benyttet os af og fået dækket det meste af de underskud der har været. 
  
Når vi er ved tilskud, så har det jo længe været et ønske at vi havde en 
klubtrailer, der kunne indeholde alt det der skal til for at afvikle et løb. 
Her fandt vi ud af at man kunne søge om tilskud via en aktivitetspulje 
under DIF & DGI. Her var vi så heldige at få indkøbet af en helt ny trailer 
betalt. Jeg tror og håber på at vi får meget stor fornøjelse af traileren i 
årene fremover. 
Vores jubilæumsfest, som blev til en kombineret jubilæumsfest og 
officialfest, måtte vi desværre endnu engang udsætte. Vi plejer jo at 
holde en rigtig god fest hvor vi kan takke alle de frivillige der har været 
med til at bære klubben igennem året samtidig med vi hylder vores 
klubmestre og pokalmodtagere. Det var der desværre ikke mulighed for 
i 2020, men vi regner med at komme stærkt igen til efteråret. 
 



 

 

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. 
 
Medlemmer. 
Medlemstallet i klubben har på trods af corana været meget stabilt. Vi ligge 
på lige under 200 medlemmer og har stadig over 100 Rallylicenser, hvilket 
fortsat gør os til den klub i Danmark med flest Rallylicenser. 
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. Der er dog stadig 
aktive kørere, og mange aktive officials der flager ved diverse baneløb i 
løbet af året. Vi har i bestyrelsen snakket lidt om tiden måske er 
  
ved at være moden til at lave konstellationen lidt om, og vil arbejde på en 
løsning i løbet af året frem til næste generalforsamling. 
 
Klubhus. 
Vi har nu haft klubhuset i knap 3 år, og det fungerer rigtig godt. Her er der 
alt det vi har brug for, og med gode parkeringsforhold. Vi brugte en del af 
corona nedlukningen på at give lokalerne et lille løft i form af nye lofter og 
lys. Ligeledes har både køkken og kontor fået et løft. Jeg synes vi er ved at 
skabe et rigtig godt RAS miljø i disse lokaler. 
I samarbejde med byens borgerforening, er vi med i noget der kaldes 
Landsbyfestival lørdag d. 3. juli. Her holder vi åbent hus fra kl. 10 – 14 hvor 
alle der kan komme og få lidt til både ganen og halsen mens de ser på et 
bredt udvalg af klubbens racerbiler. Om aftenen er der fællesspisning til 
dem der har lyst i forsamlingshuset. Det hele finansieres af en kommunal 
pulje. 
 
 

Økonomi. 
Som det kan ses af regnskabet, kom vi i første omgang ud med et 
underskud, hvilket vi i store træk kan tilskrive Corona. Men som det også 
kan ses på regnskabet, har vi efter regnskabsafslutning modtaget godt 
kr. 88.000,- fra DIF´s Corona-hjælpepulje. Tilskuddet er søgt og bevilget 
på baggrund af manglende og indtjening underskud ved vores DM Rally. 
De kr. 88.000,- vil indgå i det kommende års regnskab. Vi har også brugt 
en del penge på renovering af klubhuset, så alt i alt er vi kommet 
økonomisk godt ud af 2020. 
 
Hjemmesiden/Facebook. 
Hjemmesiden har fået et facelift så den skulle være 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, hvor vi har langt over 
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. 
Med hensyn til informationer, så viste vores første 
medlemsundersøgelse at var der plads til forbedringer. Derfor begyndte 
vi sidste år løbende at udsende nyhedsbreve med diverse informationer 
om hvad der sker i klubben. Det er et tiltag vi vil fortsætte med, da vi 
kan se af den seneste medlemsundersøgelse, at det er noget klubbens 
medlemmer er glade for. 
 
 
Fremtiden. 
Med de genåbninger der allerede er og kommer i den nærmeste 
fremtid, kan vi se vi går mod lysere tider for både motorsporten og alle 
mulige andre ting. Vi kan igen forsamles og afvikle arrangementer. En af 
de sværeste opgaver, er nok at mange er kommet så langt ned i gear her 
i nedlukningen, at det bliver svært at komme op på den store klinge 



 

 

igen. Selvom sæsonen ikke bliver så lang i år, har vi stadig en del 
arrangementer der skal afvikles inden året er omme. 
 
Afrunding. 
Med håbet og troen på, vi trods alt får 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. En helt speciel tak vil jeg rette til vores 
kasserer Jørgen Møller. Jørgen der har valgt ikke at genopstille, har været 
en helt fantastisk teamplayer og makker som man altid har kunnet regne 
med, og jeg vil ønske ham alt muligt held på sin vej fremover. 
 
Randers d. 27. maj 2021 Formand 
Jens Erik Jensen 
 

A-udvalgets beretning 
Vi har afholdt strandfest med 40 deltagere. 
Præmiewhist turneringen har vi kun spillet 4. afdelinger pga. COVID-19  
Jens-Erik   69 point 
Frede          69 point 
Torben.       67 point 
Fleste tabte meldinger Kenneth. 
Der arbejdes på en klubaften, med Tom Kristensen, og en tur til Motor 
samlingen på Djursland 
Tak for et godt samarbejde til alle i et noget anderledes år. 

 
 
R-udvalgets beretning 2020 

2020 har været et mærkeligt år hvor Corona har fyldt næsten alt og 
spændt ben for det meste af vores sæson. 
 
Vi fik dog afviklet: 
• 08.03.2020: R1/C1 kursus 
• 20.06.2020: klubrallytræning / Allingåbro 
• 08.08.2020: klubrally - klubrally B – rallytest / Kongensbro 

• 27.08.2020: Lukket løb / Køreteknisk anlæg 
• 06.09.2020: Yokohama Mesterskabet Vest / Kongensbro 
• 24.10.2020: DM-finalen Dansk Super Rally / Kolind  
 
Det har krævet en del mere planlægning pga. Corona 
 
Så har vi fået ryddet op på vores depot. 
 
Vores trailer kan man låne når der skal afvikles løb (hvis man har et 
trailerkort). Hvis man skal låne traileren+ materiel til et løb, så kontakt 
en af os i Rallyudvalget. På hjemmesiden i fanen Rally kan man finde 
en side der hedder Materiel. 
 
På den side kan man hente en afkrydsningsliste over vores materiel 
som vi gerne vil have, at man udfylder og afleverer til Rallyudvalget 
efter løbet. På den måde har vi mere styr på, hvad vi har af materiel 
samt om der er ødelagt noget til et løb så vi skal købe nyt. 
 
Vi har ændret klasserne i Klubmesterskab fra 3 til 4 klasser efter ønske 
fra medlemmer i RAS.  
 
KM1: er nybegynderklassen – gamle KR7+8 som er blevet til KR1 i 
DASU. 
 
KM2: er de gamle KR 5+6 som er blevet til KR 2+3 i DASU KM3: er de 
gamle KR 3+4 som er blevet til KR 4+5 i DASU. 
 
KM4: er de gamle KR 1+2 som er blevet til KR 6+7 i DASU. 
 
Så vil jeg slå et slag for hjemmesiden. 
I fanen Rally er der en side der hedder: seneste nyt fra Rallyudvalget. 
Her kan I finde relevant information om løb og andet der vedrører 
rally. 
  
 
 



 

 

Pokaler: 
Årets Klubmestre 2020: 
Klasse 1: 1. Michael Schact/Jean Linde 
 
Klasse 2: 1. Hans Wester/Peter Wester 

2. Tom Kjeldsen/John Dreyer Sørensen 
3. Michael Kristoffersen/Jeanette Reyes  
 

Klasse 3: 1. Johnny Simonsen/Brian Nonboe 
2. Peter Kristensen/Charlotte Østergaard 
3. Kenneth Krogh Andersen/Allan Have Leegaard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O-udvalgets beretning 
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