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Kære RAS medlemmer.   
 

Så er vi kommet godt i gang med motorsportssæsonen. Vi har afholdt diverse kurser for løbsledere og 

deltagere. Vi har også haft generalforsamling med et meget flot fremmøde, og referat og beretninger kan 

ses i det vedhæftede dokument. Det kan nævnes at der er lidt udskiftning i udvalgene, men selve bestyrelsen 

er den samme som før generalforsamlingen. 

Årets første Klubrallyarrangement i klubben, er også meget tilfredsstillende blevet afviklet med stor ros fra 

deltagerne, dog kunne der godt have været lidt flere deltagere. Det samme var gældende for vores Rallytest 

i lørdags, hvor alle var godt tilfredse, men her havde det også været rart med lidt flere deltagere. Årets 

første DM Rally køres på lørdag i Slagelse, med 8 hold fra RAS. 

PT arbejder vi hårdt på at få tilladelserne i hus til vores Yokohamamesterskabsløb d. 22. maj. 

 

VIGTIGT! VIGTIGT! 
Ændring i DASUs valgprocedure til sportsudvalgene / klubaften med DASUs 

formand Henrik Møller-Nielsen 
Da der gennem de sidste mange år, på skift, har været store interne problemer i DASUs sportsudvalg, har 

DASUs bestyrelse fremkommet med et forslag til en ny valgprocedure, som skal stemmes om på et 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde i maj. 

Forslaget går i sin enkelthed ud på at det fremover bliver bestyrelsen der udpeger en formand for et given 

udvalg og i samråd med ham udpeger resten af udvalget. Det vil stadig være muligt for klubber at indstille og 

opfordre medlemmer til udvalgene, men det er DASUs bestyrelse der træffer beslutningen om hvem der 

kommer til at sidde i udvalgene. 

Fordelen ved sådan en ændring kan være at man får nogle udvalg der er bedre til at samarbejde og 

udvalgsmedlemmerne har de kompetencer der er brug for i udvalgene. Hvis der så skulle opstå problemer 

kan bestyrelsen til en hver tid skifte medlemmer ud. 

Ulempen er den at klubberne mister sin indflydelse og demokratiske ret til at bestemme hvem der skal sidde 

i udvalgene. Valgene i dag foregår på den måde at klubberne stemmer til udvalgene i forhold til det antal 

licenser man har for den pågældende afdeling. 

Da dette forslag kan have stor betydning for klubben og dens medlemmer, har vi fået DASUs formand Henrik 

Møller-Nielsen til at komme til en klubaften onsdag d. 20. april kl. 19.30. Her vil han fortælle om baggrunden 

for forslaget og vil svare på alle de spørgsmål der er i forbindelse med en så stor forandring af valgene. Vi 

håber medlemmerne vil møde talstærkt op og give deres mening med, så vi i bestyrelsen kan træffe et valg 

om hvad vi skal stemme ud fra så bredt et grundlag som muligt. 

 

RAS Camping  

Campingsæsonen er startet på RAS camping. Der er stadig ledige pladser for fastliggere, men der er jo altid 

plads til alle der har lyst til at campere derude i kortere eller længere tid. Pladsen ligger lige ud til Kattegat og 

adressen er Havhusevej 8, 8961 Allingåbro. For yderligere info kan undertegnede kontaktes. 

 

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.  

 

http://www.dasu.dk/


Kommende arrangementer: 

Klubaften:   07. april kl. 19.30 

Klubaften med Henrik Møller-Nielsen 20. april kl. 19.30 

Klubaften:   05. maj kl. 19.30 

Yokohamamesterskabet vest: 22. maj 

Strandfestløbet:  18. juni   

Strandfesten:  17. – 19. juni 

 

Rigtig god forårs sæson 

Formand 

Jens Erik Jensen 

 


