
   

Nyhedsbrev nr. 1 2023   

Kære RAS medlemmer.   
Vi står lige på tærsklen til en ny motorsportssæson, med de fornøjelser og udfordringer det fører med sig. Og 

heldigvis er der mange både udfordringer og fornøjelser i støbeskeen. Det første vi skal have overstået er 

vores generalforsamling d. 2. marts. Herefter kommer arrangementerne som en perlerække på en snor. 

 

Vores generalforsamling er som nævnt 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 

 

Klubrallykursus  

Vi afholder klubrallykursus søndag d. 11. marts kl. 10.00 i klubhuset. Så kender i nogen der har lyst til at 

prøve vores sport, så er det har man starter. Se vedhæftede 

   

C1 / R1 kursus  

Der er ikke planlagt et C1/R1 kursus i klubben i år, så hvis man står og manglet et kursus for at komme ud at 

køre, vil vi opfordre til at følge med på Rallyinfo for at se hvor der afholdes et. 

 

Official kursus 

Er du ny i sporten eller bare godt kunne tænke dig at komme helt tæt på rallybilerne når de drøner derudaf, 

er muligheden for at komme på et grundlæggende sikkerhedskursus nu. Efter endt kursus, får du et 

kursusbevis på at alle formaliteterne er på plads næste gang du hjælper til som official til et rallyløb. Kurset 

taget kun et par timer en hverdagsaften. Mere info her  

 

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. 1. 

april. Husk hvis man vil være sikker på at få en plads gælder der de samme regler som der har være de øvrige 

år. Mere info her   

 

Kontingent   
Heldigvis har de fleste betalt kontingentet for 2023, men der dog stadig nogle stykker der mangler at få 

betalt, men det kommer nok snart  

 

Generalforsamling 2023 

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. 24. 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  

 

Nye medlemmer i Rallyudvalget 

Er du frisk og vil tage en tørn i klubbens spændende Rallyudvalg, kan du læse mere om det her    

  

 

 

 

 

 

https://rasnyt.dk/blog/2023/01/29/of358-officialkursus/#page-content
http://www.dasu.dk/
https://rasnyt.dk/wp-content/uploads/2020/06/RAS_Camping.pdf
mailto:mlunoee@grundfos.com
https://rasnyt.dk/blog/2023/01/29/vil-du-i-rallyudvalget/?fbclid=IwAR0gNc0RY8v8SR64B3SvlVnlhhz8X3T61TG_7EbpTCQEhBzp2OXVjzXemlo#page-content


Kommende arrangementer:    

Præmiewhist d. 9. februar kl. 19.00 

Generalforsamling d. 2. marts kl. 18.30 – se indkaldelse længere nede 

Præmiewhist d. 9. marts kl. 19.00 

Klubrallykursus d. 11. marts kl. 10.00 

Officialkursus OF358 d. 14. marts kl. 19.00 I klubhuset 

Yokohamamesterskab Vest (RAS) 18. marts 

Rallytest (RAS) 18. marts 

Sønderbæk/Speed Nord/JFM d. 26. marts 

Strandgrunden åbner lørdag d. 1. april  

 

På bestyrelsens vegne  

Formand   

Jens Erik Jensen   

    

 

  

                                                      Generalforsamling   

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling   

Torsdag den 2. marts 2023 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 Charlotte Abel & Morten Lunøe  

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

9. Valg af udvalgsmedlemmer   

På valg er:   

A-udv.: Connie Sose og Allan Engelbrecht  

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

B-udv.: Bente Rosenkrans og Finn Pedersen   

O-udv.: Per Johansen og Poul Brøndum   

R-udv.: Tom Kjeldsen og Jan Kidmose 

10. Valg af suppleant. På valg er Brian Rasmussen  

11. Eventuelt.   

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 SKAL være formanden skriftligt i hænde senest den 21.   

februar 2023 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 23. februar 2023   

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

Bestyrelsen   


