
   

Nyhedsbrev nr. 2 2021   

  

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

det har medført.  

Heldigvis er Danmark igen ved at åbne op, og det ser ud til vi kan få en nogenlunde fornuftig 

motorsportssæson. Vi er kommet godt i gang, dog stadig med restriktioner der komplicerer det hele lidt, 

men vi har afviklet det første JFM løb i RAS. Ligeledes har vi hjulpet MNJ med at få afviklet første afdeling af 

DM i Rally. Så sammen med at solen er begyndt at stå højere på himlen, er den også begyndt at skinne lidt 

mere på motorsporten. 

 

Dødsfald 

Det var med sorg i sindet, at vi modtog meddelelsen, om et af vores meget trofaste og hjælpsomme 

medlemmer Poul Erik Sørensen var død d. 13. marts, 84 år gammel. Poul Erik viede stort set hele hans liv til 

motorsporten. Det har altid været både den firehjulede og den tohjulede motorsport der har haft interessen, 

men over tid blev det mere og mere den tohjulede der blev lagt flest kræfter i. Poul Erik har været medlem 

af RAS lige siden klubbens start, og har altid parat med en hjælpende hånd ved vore arrangementer. Poul 

Erik var også vores faste dirigent ved generalforsamlingerne gennem mange år. Poul Erik var gift med Else 

som også har brugt en meget stor del af livet på motorsporten sammen med sin mand. Bl.a. skulle ferier 

gerne tilrettelægges så det passede sammen med et motorsportsarrangement. 

Æret været Poul Eriks minde 

 

Generalforsamlingen der skulle have været holdt d. 4. marts, blev udsat til d. 6. maj. Den har vi valgt at 

udsætte endnu engang til forsamlingsforbuddet er på min. 50 personer. Ny dato bliver d. 27. maj. Da vi skal 

sikre os at vi ikke bliver over 50 personer, bliver det nødvendigt med tilmelding. Ligeledes skal man kunne 

fremvise en negativ coronatest der ikke er mere end 72 timer gammel. 

Af hensyn til smittefaren er der ingen spisning, men der vil dog være kaffe og kage til alle fremmødte. 

I forbindelse med generalforsamlingen, bliver diverse medaljer og pokaler for sportsåret 2020 uddelt, så vi 

håber at mange af præmiemodtagerne møder op. 

 

Jeg skrev sidste gang, at vi ikke længere kunne køre Rallysprint i Kongensbro, og vi ledte efter noget andet. 

Der er fundet en fantastisk fin prøve, som køres lørdag d. 14. august, og tæller til Yokohamamesterskabet.  

 

Desværre blev det nødvendigt at aflyse Dagsvad Auto Løbet d. 16. maj, da løbsledelsen skal deltage i Rally i 

samme weekend, og det ikke er lykkedes at finde en ny dato, da kalenderen er ved at være godt fyldt op. I 

stedet bliver Ruskær Auto Løbet d. 30. maj i Ikast tællende til klubmesterskabet i RAS. 

 

C1 / R1 kursus  

Udsættes til næste år. 

  

Official kursus  

Der afholdes kun official kursus i år, hvis der viser sig et behov for det, og her skal du bare henvende dig til 

rallyudvalget. 

 

Spar 20% på Flügger 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. 

 



Kommende arrangementer:    

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

Dagsvad Auto Løbet d.16. maj - aflyst 

Generalforsamling 27. maj kl. 19.00 i klubhuset  

Strandfesten og strandløbet d.  26. juni 

 

 

Formand   

Jens Erik Jensen   

    

  
 
 
 

                Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling   

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00   

I klubhuset Borup Byvej 105, 8920 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 10.   

Maj 2021 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 13. april 2021   

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

Tilmelding til generalforsamling modtages kun på mail til formanden på jejensen@fiberflex.dk og 

skriv generalforsamling i emnefeltet. Der er plads til de første 50 tilmeldte. Er der flere end 50 der 

ønsker at deltage i generalforsamlingen, bliver de sidste tilmeldte tilbudt at komme med på teams. 

Bestyrelsen   
 

mailto:jejensen@fiberflex.dk

