Referat fra generalforsamling

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 18.30
I klublokalerne Borup Byvej 105 8920 Randers NV
Til klubbens generalforsamling var ca. 56 RAS medlemmer mødt op.
Jens Erik bød velkommen til generalforsamling 2022 i Randers Auto Sport
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag, Kenneth Kjeldsen blev enstemmigt valgt.
Kenneth takkede for valget, han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning.
Jens Erik fremlagde sin beretning, som ses senere i referatet.
Jens Erik gennemgik aktiviteterne gennem året, og fremhævede nogle af de
største arrangementer.
Jens Erik takkede de mange official for det store arbejde som er gjort for
klubben i 2021
Kommentarer til Jens Erik beretning:
Bo Andersen: Vil det være en ide at præmiere bedre til klubmesterskabet,
både til de enkelte arrangementer, og når sæsonen er slut.
JE: Det er et relevant input, som vi vil tage med på bestyrelsesmøde.
Bo Andersen: Er RAS med til at arrangere DM Rally i 2022, og vil Rally safe
kunne reducere i det krævede antal officials.
Jens Erik: Ja vi er med til at lave DM Rally finalen, og vi forventer ikke at det
nye Rally Safe vil reducere i antallet af nødvendige officials.
Kenneth Kjeldsen: Det er vigtigt at der informeres godt og bredt om
arrangementer og aflysninger. Det er ikke alle, som bruger Facebook
Herefter blev Jens Eriks beretning enstemmigt vedtaget.

3. Udvalgsformændenes beretning.
A-udvalget:
Connie fremlagde sin beretning.
Beretningen kan ses i hele sin længde senere i referatet
Der var ingen kommentarer til Connies beretning
B-udvalget:
Finn fremlagde sin beretning
Der var ingen kommentarer til Finns beretning:
Vejsports-udvalget:
Vejsport-udvalgets beretning blev foretaget af Poul Brøndum.
Beretningen kan læses senere i referatet.
Der var ingen kommentarer til Pouls beretning.
R-udvalget:
Berith fremlagde beretning for rallyudvalget.
Beretningen kan læses senere i referatet.
Kommentarer til rallyudvalgets beretning:
Jacob Nielsen: Vi skal hjælpes om at afvikle vores arrangementer, og der
er opslag på klubbens Facebook om officials til Sønderbæk løbet.
Berith: Vi mangler officials til rallytest i Fårvang 2/4
Poul Brøndum: Man kan med fordel informere mere på hjemmesiden.
Jens Erik: Vi har igen vundet Yokohama mesterskabet for hold.
Afslutningsvis blev beretningerne for de forskellige udvalg godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Charlotte Abel fremlagde det reviderede regnskab.
Kommentarer til Charlottes beretning:
Henrik Kristensen: Hvor er regningen for dæk på vores stabler noteret?
Charlotte: Den ligger under rallyafdelingens regnskab.

Peter Kristensen: Hvor mange deltog til jubilæumsfesten?
Charlotte: Der var 111 deltagere.
Peter Kristensen: Hvorfor har vi for 2800 kr. obligationer?
Jørgen Møller: Vi har tidligere haft mange flere, med de bliver udtrukket
med tiden.
Peter Kristensen: Vi har tilsyneladende tabt penge/tab på kursregulering,
mens andre har tjent penge på at investere de seneste 2 år.
Jens Erik: Vores penge er anbragt meget sikkert, og vi vil ikke risikere at
tabe penge på investeringer med høj risiko. Vi har stadig væk renteindtægt
fra vores penge.
Jacob Nielsen: Hvad er historien om vores anpart i Nysum banen, og giver
det nogle fordele for os?
Jens Erik/Åge Sørensen: Da banen i sin tid blev købt og anlagt, manglede
klubben i Hobro penge, og RAS gav et tilskud dertil. Dette giver os ikke
fordele eller ret til at bruge banen.
Tom Kjeldsen: Det er et rigtig flot regnskab, men mest fordi vi har været
gode til at søge tilskud. Fremadrettet skal vi fortsat have fokus på at tjene
penge til klubbens drift.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2023, blev
vedtaget ved håndsopretning.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var kommet forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af baneudvalget,
og generelle opdateringer af vedtægterne.
De generelle opdateringer og fejlrettelser af vedtægterne blev vedtaget
ved håndsoprækning.

Forlaget om nedlæggelse af baneudvalget blev ikke vedtaget.
Der var mange input i debatten, som varede ca. 60 minutter.
Input forsøges refereret her efter bedste evne:
Jens Erik redegjorde for baggrunden, som er at der for baneafdelingen
meget sjældent er relevante emner at diskutere på
bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har derfor taget initiativ til denne
ændring. Ved at tilknytte banesporten til vejsportsudvalget, har
klubbens få banekørere fortsat et talerør til bestyrelsen.
Vejsportsudvalget har erfaringsmæssigt færre aktiviteter end
rallyudvalget, og derfor går forslaget på, at tilknytte en
banesportsrepræsentant til vejsportsudvalget. I praksis vil det fungere
således, at Finn er kontaktperson og sender henvendelser om
banesport til bestyrelsen via formanden for vejsportsudvalget.
Samtidig vil ændringen være sikret i vores vedtægter.
Finn Pedersen: Jeg har sjældent noget at berette til
bestyrelsesmøderne, så derfor virket min deltagelse ikke relevant.
Poul Brøndum: Vejsportsudvalget har ikke ordentligt kendskab til
banesporten, så derfor er forslaget en dårlig ide.
Egon Brøndum: Jeg forstår godt argumenterne for at nedlægge
baneudvalget, men hvorfor lægge det sammen med vejsportsudvalget.
Ellers har vi som sådan ikke noget imod det.
Peter Kristensen: Hvor lægges banesport ikke under rallyudvalget?
Jørgen Møller: Man kunne stille banesportsudvalget i bero, uden at
nedlægge det.
Bo Andersen: Man kunne vedtage forslaget, og se hvordan det
fungerer.
Tom Kjeldsen: Vi bør beholde baneudvalget, og man kunne nemt får
flere medlemmer, hvis man reklamerede om klubbens tilskudsordning
for unge kørere fx gokart.

Finn Pedersen: At lokke medlemmer fra andre klubber via lovning om
tilskud, ville være at gå på strandhugst i andre klubber, og det vil være
forkert.
Alan Brøndum: Hvad er opgave for en banerepræsentant?

V-udv.:

Leif Johansen og Egon Brøndum
Genvalg til Leif Johansen og Egon Brøndum

R-udv.:

Berith Grønbech og Jacob Nielsen + 1 person for 1 år
Genvalg til Berith og Jacob
Tom Kjeldsen valgt for 1 år

Åge Sørensen: Jeg synes, at banesportsudvalget skal bevares.
Jørgen: Man kunne ændre vedtægternes krav om, at der skal være 4
medlemmer i udvalget.
På et tidspunkt var flere ændringsforslag i spil, men disse nåede ikke at
blive konkrete.
Konklusionen på debatten blev som sagt, at bestyrelsen efter en times
debat lod forslaget om vedtægtsændringen af §8 falde.
7. Valg af Formand
På valg er Jens Erik Jensen
Genvalg til Jens Erik Jensen
8. Valg af revisor.
På valg er Jørgen Skjøt, som blev genvalgt.
9. Valg af udvalgsmedlemmer.
På valg er:
A-udv.: Bente Pedersen, Dorrit Grønbech + 1 person for 1 år
Genvalg til Bente og Dorrit
Allan Engelbrecht valgt for 1 år
B-udv.: Nick Sørensen og Peter Hansen
Begge blev genvalgt.

10. Valg af suppleant.
På valg er Alan Brøndum
Genvalg til Alan Brøndum
Tom Kjeldsen blev valgt til rallyudvalget, og kan derfor ikke være
suppleant længere. Der for skulle vælges en suppleant for 1 år.
Brian Rasmussen blev foreslået og valgt.
11. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag 29/3 19.00 i
klublokalerne. Udvalgsmedlemmer skal deltage.
Øvrige kommentarer:
Finn Pedersen: Dette er den længst varende generalforsamling, i mine
mere end 33 år i RAS.
Alan Brøndum: Vi har brugt en time på at diskutere noget, som ikke
blev vedtaget.
Jens Erik: Klubben har brug for flere, som vil påtage opgaven at står for
arrangementer. Hvad skal der til for at det sker?
Charlotte Abel: DASU-kurser kunne med fordel holdes online, så man
sparer tid under deltagelse.
Berith Grønbech: Vi kunne godt bruge flere officials med off. 324 licens.

Jens Erik takkede for en god debat under generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for RAS, og
herefter blev der serveret stegt flæsk.
Formandens beretning:
Jens Eriks beretning er følgende:
Årets gang i RAS blev heller ikke i 2021 et af de nemmeste år vi har haft. Vi måtte
igen kæmpe med coronapandemien som hele året bølgede op og ned. Jeg synes
dog vi har været gode til at navigere i pandemien, hvor vi har fået afviklet mange
arrangementer med alle de forholdsregler der skulle til. Heldigvis var det kun i
starten af 2021 at vi var direkte nødsaget til at aflyse arrangementer, hvorefter de
fleste af vore arrangementer er blevet gennemført med de forholdsregler og
restriktioner det nu engang har ført med sig.
Nu er alle restriktioner heldigvis afblæst, og vi kan se frem til et år hvor vi ikke skal
arbejde med alle de forholdsregler der har været, samt frygten for om nu også det
arrangement som vi er i gang med at planlægge rent faktisk også kan og må
gennemføres. På sidste generalforsamling udtrykte jeg lidt bekymring vedrørende
den forestående genstart efter corona. Det har, og er stadig ikke let at komme
rigtigt i gang. Der har været vigende tilmeldinger til vores arrangementer, men også
med hensyn til de frivillige der skal stå for vore arrangementer har det været svært.
Jeg håber ikke det er tendens der fortsætter fremover, for så får vi det snart meget
svært. Vi har altid været en stor klub som selv har kunnet klare det fleste
arrangementer, men det kan da godt være vi i fremtiden skal se os om efter et
større samarbejde med de omkringliggende klubber, for på den måde at kunne
udnytte resurser der er i klubberne bedre. Her kan jeg sige at vi på nuværende
tidspunkt har et samarbejde med Kjellerup og Omegns Motorklub i gang omkring
Rally DM finalen i november.
I august fik vi langt om længe, efter 3 corona aflysninger, afviklet vores NEZ / DM /
JFM løb i vejsport. Løbet blev afviklet med stor succes, men det har været bøvlet og
meget resurse krævende at sætte sig op til løbet fire gange inden det endelig
lykkedes. Stort cadeau til løbsledelsen for at holde gejsten oppe.

I november fik vi efter flere aflysninger endelig afviklet vores 40 års
jubilæumsfest, dog med et par års forsinkelse. Det blev en fin fest alligevel og
jeg har på fornemmelsen at alle var meget tilfredse med aftenens arrangement.
Vores frivillige har været sat på en hård prøve, hvor der især i efteråret har
været mange arrangementer, og der skal herfra lyde en stor tak for den
fornemme indsats der er ydet. Vi vil jo gerne værne om vore officials, og
tidligere arrangerede vi en official hyggeaften, hvor alle der havde givet en hånd
med i RAS uanset om de var medlem eller ej blev inviteret. På et tidspunkt hvor
der ikke kom så mange til vores klub/præmiefest, blev vi enige om at slå
officialaften og klubfesten sammen. Det har egentlig fungeret godt i nogle år,
men der har dog alligevel været nogen der ønskede sig tilbage til den tidligere
ordning, og det er vi egentlig også i bestyrelsen blevet enige om at prøve igen
her fra i år af. Desværre gik der også her corona i official hyggeaftenen så vi
måtte aflyse i denne omgang, men vi har planer om at komme stærkt tilbage til
næste år.
Året er igen gået rigtig godt for vore aktive kørere. Det er blevet til mange
meget fine placeringer hen over året, og jeg vil lade udvalgene redegøre for
resultaterne.
Medlemmer.
Medlemstallet i klubben har på trods af corana været nogenlunde stabilt. Vi har
dog haft en lille tilbagegang, men det er helt i tråd med resten af DASU. Pt er vi
160 medlemmer. Desværre gav vores klubrallykursus ingen nye medlemmer i
denne omgang, men det skal da ikke forhindre os i at prøve igen på et senere
tidspunkt.
Selvom vi ikke længere er Danmarks største rallyklub, er vi dog stadig godt med
og ligger om nr. to lige i hælene på den største. Uden at blive helt specifik, vil jeg
dog nævne at der er flere måder at få medlemmer og licenser på.
Vores Vejsportsafdeling har bidt sig godt fast, og har et fornuftigt antal licenser,
som er aktive på alle fronter indenfor vejsporten. Afdelingen er
også fint aktive med at arrangere løb, så det er jo også en positiv udvikling.
Vores baneafdeling har desværre haft det svært gennem flere år. Der er dog
stadig aktive kørere, og aktive officials der flager ved diverse baneløb i løbet af
året.

Vi har i bestyrelsen diskuteret hvad vi kan gøre for at få noget mere gang i den gren
af klubben igen, men har ikke kunnet finde frem til en løsning. På sidste
generalforsamling snakkede vi om ikke tiden var ved at være moden til at lave
konstellationen lidt om. Som det kan ses af det vedtægt ændringsforslag der er
rundsendt, er vi fremkommet med et forslag til hvad der kan gøres uden der er
nogen der bliver tilsidesat.
Økonomi.
Som det kan ses af regnskabet, kom vi, på trods af en ikke billig jubilæumsfest, ud
af året med et pænt overskud. Det skyldes især to ting. Den ene er at vi fik kr.
88.176 i coronatilskud for underskudsdækning af det DM rally vi kørte i 2020.
Pengene kom først i 2021 og er derfor først bogført i 2021. Den anden ting er at det
ØMS samarbejde vi havde med andre Østjyske klubber er ophørt, og de penge der
var tilbage er blevet fordelt til klubberne.
Hvis vi ellers tager de store udsving fra der har været i 2021, ser vores økonomi og
årsresultat meget godt ud

Nu da alle restriktioner er fjernet er der i hvert fald mulighed for en lys fremtid,
og Jeg er fortrøstningsfuld og håber at vi vil opleve fremgang på alle fronter her i
2022
Vi har mange arrangementer i støbeskeen der skal afvikles inden året er omme.
Heldigvis har vi igen en hel sæson til at få dem afviklet, så de ikke kommer lige
oveni hinanden, så vi skal nok få dem afviklet på tilfredsstillende vis.
Det kunne bare være rart, at vi får flere til at være med til at trække læsset, for
ellers bliver vi alt for sårbare. Jeg håber vi på denne generalforsamling kan være
med til at beskrive hvad der skal til for at gøre det attraktivt at være hjælper her
i RAS.
Afrunding.
Med håbet og troen på, vi trods alt får en god og aktiv sæson, vil jeg runde
denne beretning af, med at takke bestyrelse, udvalg og alle øvrige medlemmer
der har været med til at få det hele til at fungere, for et godt samarbejde i det
forgangne år.

Hjemmesiden/Facebook.
Hjemmesiden forsøger vi hele tiden at holde opdateret, men det er svært, og kunne
nok godt være lidt bedre. Siden indeholder dog alle de vigtigste oplysninger
omkring klubben, og dem der sender nogle informationer de vil have på siden bliver
også lagt på.
Vores profil på facebook fungerer rigtigt godt, hvor vi har langt over 1000 følgere.
Facebook er den hurtigste måde at få et budskab ud til de fleste, men vi må hele
tide have i tankerne at det er jo ikke alle der er på Facebook, eller tjekker Facebook
hele tiden.

Randers d. 3. marts 2022 Formand
Jens Erik Jensen
Beretning Vejsport 2022.

Strandgrunden.
Strandgrunden er et godt aktiv for Randers Auto Sport, og jeg vil gerne her slå et
slag for at der er flere der kommer og benytter pladsen. Her kan man campere lige
ud til Kattegat til meget forbrugervenlige priser. Der er både plads til fastliggere
samt dem der ønsker at campere der i kortere tid. Det er der altid hyggeligt når der
er mange på pladsen, hvor man godt kan få en lille en´ til ganen over en go´ gang
motorsnak.

Strandfesten:
Vi var 50 til spisning, det var en hyggelig aften med godt humør.

Fremtiden.

A-udvalgets beretning 2022
D. 26 juni.
Strandrally:
Til frokost var der laver høns i asparges til alle officials.

Præmiewhist har Jens Erik overtager, da ingen af os der har forstand på det.
D 12 oktober.
Her havde vi en aften med John Nielsen 67 tilmeldte. Vi startede med en gang
spisning, stegt flæsk med persillesovs. Herefter holdt John foredrag om hans liv

og karriere. Det var en rigtig god aften og vi har fået lov til at lave en klubaften i
hans garage på et tidspunkt.
Julebanko måtte vi aflyse pga. Corona desværre, håber vi kan få julebanko i år.
Koneaften.
Vi kunne rigtig godt tænke os, en aften, kun for konerne/kæresterne, så vi kunne
lære hinanden bedre at kende og mændene kunne få en `friaften`. Det skulle være
en aften, hvor vi kunne lave forskellige ting, evt. hjælpe hinanden med
håndarbejde, blomsterbinding, tage ud at bowle eller spise, tage i biografen eller
hvad vi blev enige om. Vi forsøgte første gang 2 november, der kom 5. I januar
måtte vi aflyst pga. Corona og i februar var der desværre ingen opbakning.
Vi vil gerne prøve igen hvis der er opbakning hertil.
Formandens beretning – Rallyudvalget
2021 var stadig præget af Corona, dog blev der gennem året åbnet mere og mere
op så vi begyndte at få mere normale tilstande.
Den 27. marts afholdte vi klubrallykursus om formiddagen og om eftermiddagen
var der træning for klubbens medlemmer. Det var en hyggelig dag.
Den 11. april afviklede vi Sønderbæk og der var 35 biler til start.
Den 17. april hjalp vi MNJ med at passe Lindum A & B prøverne til DSR.
Den 15. maj hjalp vi KOM med at passe By-prøven i Stoholm. Dette har affødt, at vi
fra 2022 har indgået samarbejde med KOM om at lave Rally Stoholm.
Den 26. juni afviklede vi Strandløbet og der var 14 biler til start.
Den 14. august afviklede vi Yokohama Mesterskabet – 1. afdeling vest.
Den 19. august afviklede vi RHB og bagefter fik klubbens medlemmer lov til at
træne.
Den 25. september afviklede vi Limeløbet, som i 11. time blev ændret til et lukket
løb på Køreteknisk anlæg.
Den 30. oktober hjalp vi MNJ med officials til Herregårdsløbet.
Vi havde 2 hold afsted til Fejden og de endte på hhv. 5. og 6. pladsen så her er der
plads til forbedring �
Så vandt vi igen i år klubpokalen i Yokohama Mesterskabet.

Til sidst vil jeg gerne takke alle som har hjulpet til i det forgangne år. Uden jer
bliver der ikke afholdt nogen løb, så jeg håber at I også har lyst til at hjælpe til i
2022.

