
   

Nyhedsbrev nr. 1 2022  

  

Kære RAS medlemmer.   
 

Vi står lige på tærsklen til en ny motorsportssæson, og heldigvis er alle restriktioner fjernet så det i hvert fald 

ikke er det vi skal være nervøse for når vi planlægger et arrangement. Vores første arrangement er allerede 

her på søndag hvor vi holder klubrallykursus. 

Vores generalforsamling er også nært forestående, og her vil det være en oplagt chance til at komme og 

høre lidt om årets gang i RAS, samt høre og være med til at præge fremtiden i klubben. Der serveres for 

øvrigt stegt flæsk med persillesovs til de tilmeldte. HUSK TILMELDING 

 

Som nogen måske ved, så er vi gået i samarbejde med Kjellerup og Omegns Motorklub om at arrangere Rally 

DM finalen i Stoholm til november. Det er et spændende projekt som vi med stor interesse ser frem til. 

 

Vi har pt nogle udfordringer med hensyn til at finde et par hjælpere der kunne tænke sig at komme på et OF 

373 sikkerhedskursus. Det handler ikke om at skulle ud og hente tilladelser, sponsorer officials til løbene o.l., 

men derimod at lave en afspærringsplan og sende den til løbslederen og DASU. Det meste af det kan laves 

ved skrivebordet, så her skulle vi meget gerne have et par nye der kan træde til. Det kræver i princippet 

ingen forudsætninger at komme på kurset og klubben betaler selvfølgelig alle udgifter. Kurset er d. 12. marts 

Kontakt Berith på ras@rally-rolf.dk eller sms på 40150418 

 

Klubrallykursus  

Vi afholder klubrallykursus søndag d. 20. februar kl. 10.00 i klubhuset. Så kender i nogen der har lyst til at 

prøve vores sport, så er det har man starter.  

   

OFF 344 kursus 

Løbsleder for klubrally og klubrally ligth, -både åbne og lukkede løb.  

Som noget nyt i år, må vi selv i klubben uddanne disse løbsledere 

Vi vil rigtigt gerne have nogle flere løbsledere, så det bliver meget nemmere for alle at lave løb.  

Kurset holdes i klubhuset d. 24. februar kl. 19.00 

Tilmelding til Berith på ras@rally-rolf.dk eller sms på 40150418 

 

C1 / R1 kursus  

Lørdag d. 5. marts kl. 10.00 afholder vi C1 / R1 kursus i klubben. Kurset henvender sig til alle der skal ud og 

køre noget der går hurtigere end Klubrally, og er obligatorisk for at få en R1 eller C1 licens. Vi har fået den 

mange dobbelte Danmarksmester Freddy Pedersen til at komme og tegne og fortælle, og der bliver også tid 

til notekørsel. Kurset koster kr. 200,- pr mand inkl. forplejning, og vi regner med at være færdige ved 15 

tiden. Tilmelding til Jens Erik på jejensen@fiberflex.dk  

  

Adresse ændring 

Det er meget vigtigt at medlemmerne går ind på sin profil på www.DASU.dk og ændrer sin adresse ved 

flytning, eller går ind og tjekker om men nu også er tilmeldt med den rigtige mail adresse eller telefonnr.  

 

RAS Camping  

Reglerne for tildeling af pladser er de samme som sidste år, og findes på hjemmesiden. Pladsen åbner d. 26. 

marts.  
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Kommende arrangementer:    

Klubrallykursus d. 20. februar kl. 10.00 

OF 344 Løbslederkursus til klubrally d. 24. februar kl. 19.00  

Generalforsamling d. 3. marts kl. 18.30 – se indkaldelse længere nede 

Præmiewhist d. 10. marts kl. 19.00 

C1 / R1 kursus d. 5. marts kl. 10.00 

Sønderbæk/Speed Nord/JFM d. 27. marts 

Strandgrunden åbner lørdag d. 26. marts  

Rallytest lørdag d. 2. april 

 

 

 

                                                      Generalforsamling   

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling   

Torsdag den 3. marts 2022 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 formand, på valg er Jens Erik Jensen   

8. Valg af revisor, på valg er: Jørgen Skjøt   

9. Valg af udvalgsmedlemmer   

På valg er:   

A-udv.: Dorith Grønbech og Bente Pedersen  

(Da der er en der er trådt ud i utide, skal der vælges 3 hvoraf en for kun 1 år) 

B-udv.: Nick Sørensen og Peter Hansen   

O-udv.: Leif Johansen og Egon Brøndum   

R-udv.: Berith Grønbech og Jacob Nielsen  

(Da der er en der er trådt ud i utide, skal der vælges 3 hvoraf en for kun 1 år) 

10. Valg af suppleant. På valg er Alan Brøndum  
11. Eventuelt.   

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 SKAL være formanden skriftligt i hænde senest den 22.   

februar 2022 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 24. februar 2022   

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

Bestyrelsen   
Generalforsamling 2022 

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 til Morten Lunøe 

mlunoee@grundfos.com  eller 40270324 senest fredag d. 25. februar for at kunne deltage i denne 

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