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Kære RAS medlemmer.   
Nu nærmer vi os sommerferien, og de irriterende corona restriktioner er på vej væk. Der er ved at være 

kommet godt gang i motorsporten igen. 

 

Coronapas 

Krav om coronapas i forhold til indendørs idræt ophæves 1. august. 

Indtil coronapasset ophæves, udvides gyldigheden af test til 96 timer fra den 1. juli. 

Forsamlingsforbud 

Fra fredag den 11. juni hæves forsamlingsforbuddet til hhv. 100 indendørs og 500 udendørs. 

Den 1. juli hæves det indendørs forsamlingsforbud til 250 personer 

 

Generalforsamling: 

Torsdag d. 27. maj, fik vi langt om længe afholdt vores generalforsamling. Der var ca. 30 RASere mødt op.  

Vi skulle bl.a. have valgt en ny kasserer, da Jørgen Møller havde 

valgt at trække sig efter 40 år på posten.  

Jørgen har altid forvaltet klubbens penge til det perfekte, hvor 

der altid har været 100% styr på finanserne. Jørgen blev også 

hædret, hvor udover en afskedsgave også blev udnævnt til 

æresmedlem i RAS. –Stor tak til Jørgen for det kæmpe arbejde 

han har bidraget med gennem tiderne. 

Som ny kasserer blev Charlotte Abel valgt. Charlotte arbejder til 

dagligt som chefsekretær, og er aktiv indenfor Rallysporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Knudsen fik tildelt klubbens lederpokal, som hvert år uddeles 

til en, der efter bestyrelsens skøn enten har gjort, eller stadig 

udfører et påskønnelsesværdigt arbejde for Randers Auto Sport. 

Kurt får pokalen for hans store arbejde for Rallysporten gennem 

mange år, og ikke mindst sit arrangement i Djursrally sidste år. 

 

Ændringer i bestyrelse og udvalg: 

De forskellige udvalg konstituerer jo sig selv, og her har A-udvalget valgt Connie Sose til ny formand. Ole 

Nielsen har efterfølgende valgt at trække sig fra udvalget, og Alan Brøndum er som første suppleant indsat i 

A-udvalget frem til næste generalforsamling. 

Ole har være formand for A-udvalget og medlem af bestyrelsen i 25 år, og der skal lyde en stor tak til ham for 

det store arbejde han har bidraget med. 

  



 

 

Landsbyfestival i Borup: 
Vi er i samarbejde med borgerforeningen i Borup involveret i noget der kaldes Landsbyfestival. For vores 

vedkommende bliver det et åbent hus arrangement, hvor vi udstiller et bredt udvalg af klubbens biler d. 3. 

juli fra kl. 10 – 14. Det hele er finansieret af Randers Kommune. Se vedhæftede opslag. 

 

Kommende arrangementer:    

Strandfesten og strandløbet d.  26. juni  

Landsbyfestival d. 3. juli kl. 10 - 14 

Yokohamamesterskabet d. 14. august. 

 

Rigtig god sommer 

 

Formand 

Jens Erik Jensen 


