
   

Nyhedsbrev nr. 1 2021   

  

Kære RAS medlemmer.   
Først og fremmest håber jeg at i alle har det godt, og er ved godt mod på trods af corona med alle de 

restriktioner det medfører. Vi må håbe der snart bliver åbnet lidt op, så vi i år kan få afviklet nogle flere 

arrangementer i foråret, end tilfældet var sidste år. 

 

Det var med stor glæde at vi kunne konstatere at vores finale i Danmarksmesterskabet i rally blev nomineret 

til årets motorsports event i forbindelse med Dansk Motorsport Award 2021. Desværre var det et andet 

arrangement der løb med sejren, men alene det at blive nomineret er meget stort og flot 

 

Generalforsamlingen der skulle have været holdt d. 4. marts, har vi udsat til d. 6. maj. I den forbindelse har 

vi i år af hensyn til smittefaren valgt at undlade fællesspisning efter generalforsamlingen. Der vil dog være 

kage til alle fremmødte. 

 

På grund af en beboerklage til kommunen over støjen ved motorløb, er det desværre ikke muligt at køre hos 

Munck Asfalt i år. Munck Asfalt er omfattet af en støj miljøgodkendelse, hvor vi desværre ikke indgår, og 

Silkeborg kommune står desværre meget stejlt på denne godkendelse, og vil ikke tillade at vi kører.  Vi 

arbejder på at finde et andet sted, men har været nød til at aflyse rallytesten d. 10. april, men forsøger at 

gennemføre Yokohamamesterskabet d. 14. august, dagen efter Fårvang. Hvis der er nogen der har en god 

ide til hvor det kunne være godt at køre, må i meget gerne kontakte rallyudvalget. 

 

Som det kan læses længere nede i teksten har vi afsat nogle datoer for forskellige aktiviteter som vi håber 

kan gennemføres, men hold lige øje med hjemmesiden www.rasnyt.dk Den skulle meget gerne være 

opdateret. 

 

Klubrallykursus  

Vi håber på at kan gennemføre vores klubrallykursus den 27. marts og håber at se nye kørere. Tilmelding til 
Berith på ras@rally-rolf.dk senest 20. marts. 
  

C1 / R1 kursus  

Vi har planer om at holde et R1/C1 kursus inden rally-sæsonstart, men afventer til vi må forsamles mere end 

de 10 personer det er lige nu. Datoen vil komme på hjemmesiden og i et nyhedsbrev senere. 

  

Official kursus  

Vi afholder igen i år Officialkursus for alle interesserede, og det er ingen betingelse at man er medlem af 

klubben. Kurset er ganske gratis og henvender sig til alle der hjælper til som official ved både Rally, Sprint og 

Klubrally. Kurset finder sted d. 14. marts kl. 10.00 i klubhuset. Tilmelding til Berith ras@rally-rolf.dk  senest 

12. marts. 

 

Spar 20% på Flüger produkter 

Vi har netop lavet en aftale med Flügger der i sin enkelthed går ud på at alle RAS medlemmer kan få 20% 

rabat på den vejledende udsalgspris i alle Flügger forretninger, blot ved at oplyse man er medlem af RAS. 

 

RAS Camping  

Reglerne for tildeling af pladser er de samme som sidste år, og findes på hjemmesiden.  

Husk at indsende aktivitetsskema til Morten Lunøe inden 1. marts, hvis du er interesseret i en plads, samt 

være sikker at den plads man plejer at have, ikke tilfalder en anden.  
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mailto:ras@rally-rolf.dk
mailto:ras@rally-rolf.dk


  

 

Kommende arrangementer:    

Alle aktiviteter er dog afhængige af forsamlingsforbuddet tillader det. Det kan jo hurtigt ændre sig! 

Official kursus 14. marts kl. 10.00  

Strandgrunden åbner lørdag d. 27. marts 

JFM / Speed Nord Sønderbæk Auto Løbet 11. april 

Generalforsamling 6. maj kl. 19.00 i klubhuset  

Dagsvad Auto Løbet d.16. maj 

Strandfesten og strandløbet d.  26. juni 

Tidtager / prøvechef OF 354 kursus ?  

C1 / R1 kursus ?? 

Klubrallykursus ??  

Klubbens øvrige aktiviteter her i vintermånederne er aflyst indtil forsamlingsforbuddet bliver hævet igen.  

Vi må håbe at coronaen snart mister taget, og vi igen kan vende tilbage til noget der minder om normale 

tilstande.   

 

Formand   

Jens Erik Jensen   

    

  
 
 
 

                Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling   

Torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00  (Hvis forsamlingsforbuddet tillader det ) 

I klubhuset Borup Byvej 105 Randers NV   
   

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent   

2. Formandens beretning.   

3. Udvalgsformændenes beretninger.   

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.   

5. Fastlæggelse af næste års kontingent.   

6. Behandling af indkomne forslag.   

7. Valg af kasserer og sekretær, på valg er Jørgen Møller og Morten Lunøe   

8. Valg af revisor, på valg er: Poul Brøndum   

9. Valg af udvalgsmedlemmer   

På valg er:   

A-udv.: Connie Sose og Ole Nielsen  

B-udv.: Bente Pedersen og Finn Pedersen   

O-udv.: Poul Brøndum og Per Johansen   

R-udv.: Jan Kidmose og Lasse Nerup 

10. Valg af suppleant. På valg er Tom Kjeldsen 

11. Eventuelt.   

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 SKAL være formanden skriftligt i hænde senest den 20.   

april 2021 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 22. april 2021   

For at nogen kan vælges, SKAL de enten selv være til stede eller have skrevet under på en fuldmagt.   

Bestyrelsen   


