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Kære RAS medlemmer 

Først og fremmest håber jeg at alle har det godt og i er ved godt mod. 

Det er noget af en forunderlig tid vi er inde i, som jo går hårdt ud over alle aktiviteter. Det 

gælder selvfølgelig også for os i RAS. Vi havde set frem til et brag af en jubilæumsfest her d. 20. 

maj, men den har vi desværre været nød til at flytte. Den nye dato er fredag d. 20. november, 

samme tid og sted. Så må vi håbe det kan lade sig gøre, for ellers må vi jo flytte endnu engang. 

Stort set er alle vores arrangementer i foråret er aflyst. Dog afventer vi lidt med hvad der skal 

ske med Strandfesten. Her er planen også et lille løb, men det ved vi ikke helt endnu om det kan 

lade sig gøre. 

Kongensbro Rally GP og Rallytest er foreløbig flyttet til lørdag d. 8. august, men det hænger nok 

også i en tynd tråd om det kan lade sig gøre. 

Sønderbækløbet er der endnu ikke fundet en ny dato for, da vi afventer hvad der sker. 

Vores NM/NEZ løb i O-sporten, der var planlagt til d. 2. maj, er foreløbig flyttet til d. 6. 

september. 

Som det ser ud lige nu, og hvis vi får lov til at køre, bliver der meget trængsel i kalenderen hen 

over efteråret. Vores DM Rally var der lidt snak om skulle flyttes, men vi holder fast ved at det 

er finalen d. 24. oktober.  

Udover ovenstående flytninger, er vi så småt begyndt at sætte nye lofter op i klubben, og her 

kunne vi godt bruge et par hænder mere. Ligeledes skal vi have træværket malet udvendigt og 

her kunne vi også godt bruge lidt hjælp. Vi overholder selvfølgelig myndighedernes forskrifter. 

Skriv eller ring til undertegnede hvis du vil give en hånd med. 

Jeg vil opfordre jer til at følge med på hjemmesiden, for den vil vi holde opdateret med alle de 

ændringer der sker i RAS. 

Vedhæftet er en kopi af referatet fra Generalforsamlingen samt det seneste bestyrelsesmøde. 

Pas godt på jer selv 

Jens Erik Jensen 

 


