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Kære RAS medlemmer.  
Året går på hæld, og jeg vil i den forbindelse ønske alle RAS medlemmer og jeres familier en rigtig god jul, og 

et rigtig godt og lykkebringende nytår.  

Det er gået rigtig godt for vores aktive kørere igen i år. Vi har igen fået en DIF Danmarksmesterskab i Rally. 

Det er Ib Kragh og Freddy Pedersen der har stået for den 

bedrift. Stort tillykke. Vi har også vundet DM i Klubrally for 

klubhold, samt Yokohamamesterskabet for klubhold i 

Rallysprint. Ligeledes er der mange andre aktive kørere der har 

taget mange fine medaljer og pokaler rundt omkring i landet.  

Vi har været særdeles aktive i det forgangne år og stået for 

både Jysk Fynsk Fejde, DM i Rally, FDM Classic og mange andre 

store arrangementer som har krævet mange kræfter. Fælles 

for dem alle er, at de er blevet arrangeret på så professionel 

vis, at vi som klub godt må være stolte af os selv.  

Vi er pt næsten 200 medlemmer, og vi er med 102 rallylicenser den største rallyklub i Danmark. 

 

Official hyggeaften / Præmiefest 
Præmiefest og official hyggeaften, har vi slået sammen til en fest. Det blev igen i år en succes med over 80 

deltagere, der hyggede sig i Romalt forsamlingshus. Det er en fin måde at hylde vore klubmestre, 

præmiemodtagere og officials på.  Vi glæder os allerede til næste år, hvor vi kan holde festen i vores eget 

klubhus. 

 

Støtte til ungdomsmedlemmer  
Er du under 25 år, eller i løbet af året er fyldt 25, kan du få økonomisk støtte i RAS. Ansøgningsskemaet ligger 

på RAS hjemmeside, og skal indsendes til Jørgen Møller senest 28. december 2019, med dokumentation for 

deltagelse i de løb der ønskes tilskud til. Ansøgninger herefter vil ikke komme i betragtning.  

  

Kontingent  
Kontingentet er uændret til næste år.    

Kontingenter for 2019:   

Aktivt medlem med licens kr. 800,-, og kr. 675,- for aktive husstandsmedlem  

Almindeligt medlem evt. med off. licens kr. 350,-, og kr. 225,- for alm. husstandsmedlemmer   

Ungdomsmedlemmer under 18 år kr. 400,-  

Der bliver ikke udsendt girokort i år, men kontingentet bedes overført på konto nr.: 9326  3265600505  

eller på MobilePay på 86369 senest 15. januar 

Klubbens årskalender vil komme til at ligge på forsiden af hjemmesiden først i det nye år.  

 

Klubhus 

Efter 14 år på Gl Hobrovej i Randers er vi pt godt i gang med at flytte til Borup Byvej 105, 8920 Randers NV. 

Her har vi købt et klubhus som har tilhørt boldklubben RB72. Vi står nu med et helt fantastisk hus med plads 

til over 100 mennesker. Ligeledes har kommunen en tilhørende parkeringsplads med plads til over 50 biler, 

så der bliver nemt og godt når vi har nogle arrangementer der kræver lidt plads. At det så også bliver til en 

billigere husleje end den vi havde i de gamle lokaler, gør jo heller ikke noget. 

Vores første arrangement bliver julebanko d. 13. december kl. 19.30, så vi håber der kommer mange og ser 

de nye lokaler 

 

 

 



Generalforsamling 2019 

Ligesom sidste år vil der efter den kommende generalforsamling blive serveret stegt flæsk med 

persillesovs. Det kræver dog at man har meldt sig til spisning senest fredag d. 1. marts for at kunne 

deltage i denne del af aftenen. Tilmelding til Jørgen Møller på 30959650 senest søndag d. 3. marts. 

Bemærk at generalforsamlingen starter kl. 18.30, og vi forventer at spise kl. 19.45 
 

RAS Camping 

Der er nye regler for tildeling af pladser fra og med 2019, og reglerne kan ses på hjemmesiden og i 

vedhæftede dokument. 

 

Kommende arrangementer:   
Nytårsløb fra klubben 28. dec.   

Tidtager / prøvechef kursus 3. januar 

Official kursus 6. februar 

Klubrallykursus 24. februar 

Generalforsamling 7. marts  

JFM / Speed Nord Sønderbæk Auto Løbet 24. marts 

Strandgrunden åbner lørdag d. 30. marts 

Kongensbro Rally Grand Prix 13. april  

 

Glædelig jul og godt nytår 

Formand  

Jens Erik Jensen  

Generalforsamling  

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.30  

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 & Morten Lunøe 

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

9.  Valg af udvalgsmedlemmer  

   På valg er:  

 A-udv.:  Ole Nielsen og Connie Sose 

 B-udv.:  Bente og Finn Pedersen  

 O-udv.:  Per Johansen og Poul Brøndum  

R-udv.:  Jan Kidmose og Torben Gregersen  

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 26.  

februar 2019 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 28. februar 2019  

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

Bestyrelsen  


