Referat fra generalforsamling
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.30
I klublokalerne Borup Byvej 105 8920 Randers NV
Til klubbens generalforsamling var ca. 50 RASére mødt op.
Jens Erik bød velkommen til generalforsamling 201 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
beslutnings dygtig.
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 2018.
Kommentarer til Jens Erik beretning:
Tom Kjeldsen: Kan klubben dømmes til en bøde efter ulykken 2017, og vil
en forsikring dække?
JE: Klubben kan gøres ansvarlig, og forsikringen dækker ikke. Bøden kan
være 60.000, og i givet fald vil vi skulle betale den. Dette er ikke afklaret, og
vi afventer.
Tom Kjeldsen: 60.000 vil vi kunne betale, men andre klubber kunne have
problemer med det.
JE: Enig, men udfordringen er at RAS i denne sammenhæng er arbejdsgiver.
Ellers ingen kommetarer til Jens Eriks beretning.
Herefter blev Jens Erik beretning godkendt.
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
Beretningen kan ses i hele sin længde senere i referatet
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, ud over spydigheder om
deltagerne og sandsække.
R-udvalget:
Jan Kidmose fremlagde beretning for rallyudvalget på vegne af Torben
Gregersen, som var forhindret.
Beretningen kan læses senere i referatet.
Tom Kjeldsen: Husk at nævne alle arrangementer, fx Hinge Løbet på
køreteknisk anlæg.
Afslutningsvis blev beretningerne for de forskellige udvalg godkendt.
4.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Jørgen Møller fremlagde det reviderede regnskab.
Der var ingen kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2020, blev
vedtaget.
Forslag vedtaget, kontingent forbliver uændret for 2020.

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen
7. Valg af kasserer og sekretær
På valg er Jørgen Møller og Morten Lunøe
Genvalg til Jørgen Møller og Morten Lunøe
8. Valg af revisor.
På valg er Poul Brøndum, som blev genvalgt.
9. Valg af udvalgsmedlemmer.
På valg er:
A-udv.: Ole Nielsen og Connie Sose
Genvalg til Ole og Connie
B-udv.: Bente og Finn Pedersen
Begge blev genvalgt.
O-udv.:

(Vejsport) Per Johansen og Poul Brøndum
Genvalg til Per Johansen og Poul Brøndum

R-udv.:

Jan Kidmose og Torben Gregersen
Genvalg til Jan Kidmose og Torben Gregersen

10. Valg af suppleant.
På valg er Tom Kjeldsen
Genvalg til Tom Kjeldsen

11. Eventuelt.
Hans Wester reklamerede for Facebook siden, og at man skal huske at
informere Hans om arrangementer m.v.
Lasse Nerup foreslog indkøb af fladskærm til klublokalerne

Jens Erik takkede Kenneth for at styre generalforsamlingen med hård
hånd, samtidig takkede han alle for god ro og orden.
Næste bestyrelsesmøde er 20/3 kl. 19.00 i klublokalerne.
Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for RAS, og
herefter blev der serveret stegt flæsk.

GENERALFORSAMLINGEN 2019.
Formandens beretning:
Årets gang i RAS har som helhed ikke været rigtig godt. Vi har igen haft et år
med mange sportslige aktiviteter, hvoraf flere af arrangementer har været
meget krævende. Selvom alle løb har været tilrettelagt så alle har været meget
tilfredse, og vi har fået rigtig meget positiv omtale af vores arrangementer, er
der dog to arrangementer jeg godt vil fremhæve. Efter det har ligget stille i
nogle år, er vi nemlig igen kommet tilbage på landkortet som DM rally
arrangører. Det blev til et super løb som alt sammen foregik i Syddjurs
Kommune som vi i den forbindelse også har fået rigtig meget støtte og hjælp af.
Det er altid glædeligt når man har en god samarbejdspartner i kommunen. Den
gode sommer gav os ekstra udfordringer pga brandfaren, men det blev også
løst, og klubben havde et supergodt rally.
Vi fik også igen afviklet Jysk / Fyns fejde. Det var også et af de større og
krævende arrangementer som det var en del år siden vi sidst havde haft i
klubben. Der var også her lagt meget energi i løbet, og det blev selvfølgelig også
en stor succes hvor omdrejningspunktet var Assentofthallerne.
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 fortsætter i det kommende år.
For at styrke medlemsplejen, har vi som i de tidligere år afviklet vores årlige official
/ præmiefest som en samlet fest. Det blev igen en rigtig hyggelig aften med mange
glade mennesker, og 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.
Vi giver også 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.
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.
Den forfærdelige ulykke der ramte os d. 16. september 2017, spøger desværre
stadig. Lige som vi troede at sagen var ved at være lukket, mente Arbejd Tilsynets
jurister noget andet. Det ender sandsynligvis med en bøde af en eller anden
størrelse. Jeg håber bare at vi snart kan få lagt låg på sagen, og komme videre, for
jeg mener ikke det er i nogens interesse at blive ved med at rippe op i ulykken, for
der kan jo ikke ændres på det der er sket, hvor meget vi end ønsker 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 2018 igen kunne
prale af at vi fik en DIF Danmarksmester i Rally ved Ib Kragh i den store klasse.

Herudover er det blevet til rigtig mange fornemme placeringer i løbet af året,
men det vil jeg lade udvalgene fortælle meget mere om.
Medlemmer.
Medlemstallet i klubben har heldigvis haft en meget positiv udvikling de sidste
tre år. Fra 147 medlemmer i 2015 & 2016 til vi her ved årsskifte var ca. 200, og
det er en udvikling vi alle kan være meget stolte af.
Efter at vi i flere år har bejlet til at være den klub i DASU der har flest
Rallylicenser, nåede vi det i 2018. Der var over 100 medlemmer der havde løst
R-licens i RAS 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 har det
svært. Vi har i bestyrelsen diskuteret hvad vi kan gøre for at få gang i den gren af
klubben igen, men har ikke pt nogen løsning, og har valgt at se tiden lidt an.
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.

Klublokaler/klubhus.
Vi har haft klublokaler på Gl. Hobrovej i 14 år, og det har vi været meget
tilfredse med. Helt tilfældigt fik jeg en dag at vide at RB72 ville sælge deres
klubhus. Første indskydelse var at vi som klub ikke selv skulle eje noget, men der
skete jo heller ikke noget ved at høre lidt mere om det og se hvad det var for

noget. Vi var i bestyrelsen ikke mange øjeblikke om at blive enige om at det hus
måtte vi bare eje. Her var mange muligheder for en klub som vores med stor
parkeringsplads o.l. så det hele bliver meget nemmere når vi har nogle
arrangementer. At huslejen så fremadrettet bliver mindre end det vi kom fra, gør jo
heller ikke noget. Der var heldigvis fin opbakning til flytningen, og det varede ikke
længe inden alt det vi skulle have med var flyttet. Der er selvfølgelig stadig nogle
finjusteringer inden det hele kommer på plads. Jeg synes dog vi allerede har fået et
rigtig godt klubhus, som der er ved at blive skabt et rigtig godt RAS miljø i. Vi kan da
også se at der kommer flere til klubaften efter vi er flyttet.
At vi kan tillade os at købe sådan et hus, skyldes vi gennem mange år, har skabt en
god og sund økonomi.
Der er 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 meget fint resultat, og som
det også kan ses, er det især arrangementerne der bærer det fine resultat. 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 andre 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 har fået et facelift så den er bedre til tablets og mobiltelefoner.
Konceptet omkring hjemmesiden er sådan i dag, at det er udvalgene der selv står
for opdateringen af deres område. Det er dog ikke helt slået igennem alle steder,
og der er flere af siderne der trænger til en kærlig hånd, så hvis der er nogen der
skulle have lyst til at give en hjælpende hånd med at få det hele opdateret, må de
rigtig gerne sige til.
Vi må tænke på, at hjemmesiden er den nemmeste og hurtigste måde at
kommunekere med medlemmerne på, samt have alle vores informationer liggende
på.

Vores profil på facebook fungerer til gengæld rigtigt godt, og vi er ved at nærme
os 1000 følgere. På Facebook er der potentiale, især når det gælder
kommunikation med de unge medlemmer. Jeg vil derfor opfordre alle til at gå
ind på siden og like Randers Auto Sport, for så får i efterfølgende besked når der
sker noget på den. Derudover må I meget gerne invitere jeres venner til at synes
godt om siden.
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 5-6 år har
grunden været rigtig godt besøgt, og vi har kunnet melde udsolgt på
campingvognspladserne. Sidste år var søgningen til pladsen så stor at der var
flere der ikke kunne få en plads. Vi havde nogle regler der tog højde for det,
men vi blev ret hurtige enige om ikke det var hensigtsmæssigt at se lidt på dem.
Der blev nedsat et udvalg som fremkom med revideret plan for tildeling af
pladserne. Den ser ud til at virke efter hensigten, hvor den både tilgodeser de
medlemmer der har trukket læsset gennem mange år, og de aktive medlemmer
der lige nu yder et stort stykke arbejde for RAS.
Det er selvfølgelig en glædelig udvikling at pladsen er fuld, men jeg vil dog stadig
opfordre klubbens medlemmer til at besøge den lidt mere her i 2019.
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.
Profiltøj
Vi har netop indhentet nogle gode til bud på nye klubjakker, polo og T-shirts
Jakke med logo på forsiden, Logo og RAS på ryggen: kr. 300,- vejl. Kr. 600,Polo med logo på lommen: kr. 125,- vejl. Kr. 205,T-shirt med logo på forsider, logo, RAS og bil på ryggen: kr. 75,- vejl. Kr. 120,-

Vi laver en samlet bestilling i første omgang, og herefter bliver det sådan at man
bare kan lave bestillinger hos leverandøren, som få logoerne til at ligge på lager.
Fremtiden.
Hvad fremtiden og året i år vil byde på kan vi godt begynde at spå om.
Vi har igen et år med en lang række aktiviteter foran os, og Jeg tør godt vove den
påstand, at der ikke findes ret mange klubber med et så højt aktivitetsniveau som vi
har i RAS.
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 andre der har været med til at
få det hele til at fungere, for et godt samarbejde i det forgangne år.
Randers d. 7. marts 2019

Bil-O
Poul og Egon Brøndum
Leif og Per Johansen

nr. 2 JFM
nr. 3 JFM.

2019: Der er som sædvanlig Nytårsløb den 28 Dec.
derudover laver vi et pr-løb for FDM DASU CLASSIC søndag den 14.april, løbet
starter i Støvring, da RAS skal dække området fra Randers og Nord på.
Tak til Sponsorer, tidskontroller, bestyrelse og alle andre der har været involveret
i vore løb i 2018
A-udvalgets beretning 2019
Der blev afholdt strandfest d. 23. juni med rigtig god tilslutning på ca. 60
personer, til helstegt pattegris.
Rallyafdelingen arrangerede klub rally om formiddagen.

Formand
Jens Erik Jensen
Beretning O-udvalget ved generalforsamling 7/3 2019
Ja så er der gået et år igen, og vi har i RAS O-afdeling haft 3 arrangementer.
27/10 Arrangerede RAS finalen i FDM DASU CLASSIC. Løbet startede hos LMO i
Viborg og sluttede i Læsten Forsamlingshus, der var 32 hold til start og alle var godt
tilfredse selvom der var indlagt næsten 70 hemmelige tidskontroller, de fleste af
dem dog elektroniske.

Til årsfesten/officialfesten d. 17. november som blev holdt i Romalt
forsamlingshus, var vi ca. 82 festdeltagere til god mad, musik og dans.
Til jule banko d. 13. december spillede ca. 58 personer med om gevinsterne.
I præmiewhist turneringen 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. 22. juni

4/11 Havde Per Johansen lavet et løb tællende til Den Jyske 5 kant turnering. Løbet
startede i Allingåbro og sluttede i Randers. Der var 15 deltagende hold.

Tak for et godt samarbejde til bestyrelsen, udvalg og øvrige.

28/12 havde vi sædvanen tro NYTÅRSLØB. Løbet startede og sluttede i vores nye
klublokaler. Der var 29 hold til start.

Beretning B-udvalget
I 2018 havde vi 4 ude at køre, 2 rally cross og to asfalt.
Det er ikke det store at skrive hjem om. Vi er langt fra de 30, som vi var en gang.

Resultater:
FDM DASU CLASSIC

Rene og Jørgen Skjøt

nr 1.

Vi har forsøgt at få nogle ud at køre FR, men det arbejde vi lagde i det, udmundede
sig i 0 nye kørere. Hvad der skal gøres, ved jeg ikke. Det er måske tiden, der ikke er
til det. , eller også er vi bare ikke gode nok, men det tror jeg ikke på. Når vi fik en ny
kører blev han/hun båret på ”hænder”. Vi kærte for dem, vi hjalp med at få deres
bil til at køre osv. osv.
Gode råd modtages.

Generalforsamling Ras 2019
Beretning Rally udvalget
2018 blev igen et travlt år for rallyfolket og officials i Randers auto sport.
Året startede med official kursus, R1 og C1 kursus, og et klubrally kursus.
Klubrally: Startede allerede i starten af marts måned med en afd. Af speed
Nord/(JFM) turneringen.
En populær, Midt-nordjysk, turnering som Hans Wester er ophavs mand til
(ja, i lighed med tidligere år) i et godt samarbejde med de andre jyske
klubber.
Rallysprint: 7/4 var Ras vært for Rally granprix i Kongensbro som var en
afdeling af Yokohama turnering.
Et arrangement som afvikles i samarbejde med Ans IF.
DM: Årets største og mest omfattende arrangement var Djurs rally Dm 4,
som blev afviklet d. 9/6, i fantastisk sommervejr.
Et løb som af mange deltagere blev rost til skyerne for fede grus prøver som
i gamle dage.
Dog også et løb der vil blive husket for hastigheds- og vægtkontroller som
Dasu havde besluttet skulle være en del af dette arrangement.
En lidt øv afslutning på en god dag for RAS og specielt for vores løbsleder
som havde sammensat et godt løb.
(Traditionen tro Strandgrunden løbet: (d.23/6) Et klubrally løb med
efterfølgende fest og hygge. )
RHB: Årets anden klubrally kursus blev afviklet på KTA i Randers.
Som ekstra krydderi på denne aften kunne man betale sig fra at få en
prøvetur i en RIGTIG rallybil.

Johnny, Kenneth, Jes, Brian, Tommy og Kenn havde sagt ja til at ligge bil
og dæk til og de fik en masse træning da mange benyttede denne
mulighed. En stor tak til dem for en vellykket aften.
Randers auto sport er en af de mest aktive rallyklubber i Jylland/DK, som
afvikler mange løb specielt inden for klubrally.
Vi har også rigtig mange deltagere/kørere inden for klubrally 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:
Ib Kragh
1 pl general og I klassen
Esben Hegelund 3 pl I klassen
Kl, 4 Lasse M 5pl
Kl, 3 Tom Kjeldsen 2pl
Kl, 5 Torben Sørensen 3 pl
Kl, 14 Søren Bøgeskov 2 pl
Kl 2 Søren Rosenlund 7 pl
Yokohama sprint vest turnering:
Kl 1 Ib Kragh 1pl
Kl 3 Lasse M 1pl
Kl 3 Ronny J 2pl
Kl 5 Søren Bøgeskov 1pl
Kl 5 Per Andersen 3pl
Kl 6 Brian Johansen 1pl
Kl 6 Johnny Simonsen 2pl
Yokohama finale
Kl 1 Ib Kragh
2pl
Kl 3 Lasse M 2pl
Kl 6 Johnny 2pl
Yokohama for hold vest
Ras 1 pl

DM Klubrally for hold
Ras 1pl
JFM turnering
Kl 3 Dennis og Jens Kusk 1pl
Kl 7 Jes og Jonas 1 pl

JFM Klubrally for hold
Ras 3pl
Speed Nord
Kl 1 Gert Skjødt Jakobsen 3pl
Kl 2 Michael Kristoffersen 2pl
Kl 3 Dennis Jakobsen 1pl
Kl 4 Hans Wester 4pl
Kl 5 Hans Wester 4pl
Kl 6 Kenneth Krogh 2 pl
Kl 6 Michael Vestergård 3pl
Kl 7 Jess Brandstrup 2 pl
En lang liste af flotte resultater i forskellige turneringer. Super flot
Meeen alt dette var jo ikke muligt hvis ikke vi havde nogle der lavede løb og
nogle til at afvikle dem.
Så….. den største tak fra rallyudvalget går til alle dem, som har medvirket til,
at lave løbene og alle de frivillige officials som gør det muligt at afvikle dem.
Uden jer ingen løb
Så dem kan vi ikke takke nok
Det var beretningen fra RU
Tak for ordet 😊

