
 

Nyhedsbrev nr. 3 2021 

Kære RAS medlemmer.  

Nu er der langt om længe igen gang i Danmark og motorsporten. Der bliver lempet på restriktionerne, så 

det er til at leve med. Fremtiden ser heldigvis igen ved at se lys ud for vores sport. 

Generalforsamling: 

Vi nærmer os årets generalforsamling, og jeg vil endnu engang opfordre jer til at melde jer til.  

I forbindelse med generalforsamlingen blive uddelt pokaler og medaljer i klubmesterskabet for sæsonen 

2020  

På grund af corona restriktioner er det nødvendigt med tilmelding. Ligeledes skal man kunne fremvise et 

coronapas, eller en negativ coronatest der ikke er over 72 timer gammel. Der skal bruges mundbind når 

man ikke sidder på sin plads. 

Tilmelding til generalforsamling modtages kun på mail til formanden på jejensen@fiberflex.dk og skriv 

generalforsamling i emnefeltet. Der er plads til de første 50 tilmeldte. Er der flere end 50 der ønsker at 

deltage i generalforsamlingen, bliver de sidste tilmeldte tilbudt at komme med på teams. 

  

Landsbyfestival i Borup: 
Vi er i samarbejde med borgerforeningen i Borup involveret i noget der kaldes Landsbyfestival. For vores 

vedkommende bliver det et åbent hus arrangement, hvor vi udstiller et bredt udvalg af klubbens biler d. 3. 

juli fra kl. 10 – 14. Det hele er finansieret af Randers Kommune. Der kommer mere om dette arrangement 

senere på hjemmesiden og facebook. 

  

Kommende arrangementer:    
Generalforsamling 27. maj kl. 19.00 i klubhuset  

Strandfesten og strandløbet d.  26. juni – tillægsregler kan findes på hjemmesiden så snart de er klar. 

Landsbyfestival d. 3. juli kl. 10 - 14 

Yokohamamesterskabet d. 14. august. 

  

Formand   

Jens Erik Jensen   

 

                    

mailto:jejensen@fiberflex.dk


Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling   

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00   

I klubhuset Borup Byvej 105, 8920 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 og Morten Lunøe   

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

9.  Valg af udvalgsmedlemmer   
På valg er:   

A-udv.: Connie Sose og Ole Nielsen  

B-udv.: Bente Pedersen og Finn Pedersen   

O-udv.: Poul Brøndum og Per Johansen   

R-udv.: Jan Kidmose og Lasse Nerup 

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 

10.  Maj 2021 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 13. april 2021   

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

fuldmagt.  

Bestyrelsen   
 
 
  

 


