
   

Nyhedsbrev nr. 5 2022   

Kære RAS medlemmer.   
Vi er lige gået ind i årets sidste måned, og selvom det er lidt tidligt, vil jeg dog lige benytte lejligheden til at 

ønske alle RAS medlemmer og jeres familier en rigtig glædelig jul, og et rigtig godt og lykkebringende nytår.   

 

Vi har nu været igennem et år stort set uden corona restriktioner og det har være en fornøjelse at have 

været fritaget for alt det bøvl det bragte med sig. Vi må dog konstatere at vi ikke endnu er blevet helt 

genstartet og oppe på fuldt blus endnu, for der mangler desværre stadig lidt deltagere til nogle af 

arrangementerne, men det er på vej og det skal nok komme i løbet af de næste par år. 

 

Det er igen gået rigtig godt for vores aktive kørere. Der har ikke været ret mange vejsports og rally 

arrangementer i Danmark uden RAS har vist flaget. Vi har bl.a. fået et Danmarksmesterskab i Vejsport til 

Poul og Egon Brøndum, og et Danmarksmesterskab til Hans og Peter i Klubrally. 

 Vi har også vundet Yokohamamesterskabet for klubhold i Rallysprint igen igen.  

 

Klubben har igen i år været meget aktiv og stået for mange arrangementer, både løb og sociale 

arrangementer. Vi har bl.a. indgået en tre årig aftale med Kjellerup om at arrangere Rally Stoholm. Løbet i år 

blev kørt d. 4-5. november og var finaleløbet i Danmarksmesterskabet. Vi var rigtig mange fra RAS involveret 

hen over weekenden, og løbet havde rigtig mange deltagere fra både ind og udland. Der har efterfølgende 

været stor ros til løbet og folk glæder sig til at komme igen til næste år hvor datoen er sat til d. 30. 

september 

 

Vi er som i de fleste foreninger for få frivillige, hvilket ofte resulterer i at der er nogen der kommer til at stå 

tilbage med alt for mange opgaver, hvilket aldrig har været planen. Der skal herfra lyde en meget stor tak til 

alle de frivillige der har ydet en indsats i løbet af året, for det er vi meget taknemlige for, for uden jeres hjælp 

er der ingen motorsport. 

Vi håber vi i fremtiden kan brede opgaverne lidt mere ud på flere, så alle synes det er sjovt at være official og 

være med til at skabe og gennemføre arrangementer. 

 

Klubfesten 

D. 19. november blev årets klubfest afholdt med et fint fremmøde. Her blev der uddelt pokaler og medaljer 

til de dygtige og flittige medlemmer der 

havde udmærket si i løbet af året.  

Klubbens fornemmeste pokal 

”Klublederpokalen” tildeles hvert år et 

medlem der efter bestyrelsens skøn enten 

har gjort eller stadig gør et prisværdigt 

stykke arbejde for RAS. I år tilfaldt denne 

fornemme hæder Camilla Høstrup. Camilla 

er altid klar med en hjælpende hånd når 

der er brug for det, og hun går meget op i 

at tingene bliver gjort rigtigt. Det skal siges 

at Camilla også igen i år fik official pokalen 

for at være den mest aktive official i løbet af året. Der var også stort bifald til Camilla ved overrækkelsen. 

  

 

Julebanko 

Sædvanen tro holder vi vores årlige julebanko torsdag d. 8. december kl. 19.30 i klubhuset.  

Der er masser af fine præmier at spille om, og det plejer at være et meget hyggeligt arrangement, hvor der 

bla. serveres gløgg og æbleskiver. 

Alle kan være med, så tag gerne familie, naboer og venner med og lad os få en hyggelig aften. 

 



 

Støtte til ungdomsmedlemmer   
Er du under 25 år, eller i løbet af året er fyldt 25, kan du få økonomisk støtte i RAS. Ansøgningsskemaet ligger 

på RAS hjemmeside, og skal indsendes til Jens Erik Jensen jensengam@gMil.com senest 28. december 2022, 

med dokumentation for deltagelse i de løb der ønskes tilskud til. Ansøgninger herefter vil ikke komme i 

betragtning.   

  

 

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.  

   

Kontingent   
Kontingentet er uændret til næste år.     

Kontingenter for 2023:    

Aktivt medlem inkl. R3, FR og B1 licens samt adgang til køb af højere licens: kr. 800,- 

Aktiv husstandsmedlem (ægtefælde / samlever til et aktivt medlem) inkl. R3, FR og B1 licens kr. 675,-  

Almindeligt medlem evt. med off. licens (der ikke aktivt skal ud og køre motorløb) kr. 350,-, og kr. 225,- for 

alm. husstandsmedlemmer    

Ungdomsmedlemmer under 18 år kr. 400,-   

Der bliver ikke udsendt girokort i år,så kontingentet bedes overført på konto nr.: 9326  3265600505  eller 

på MobilePay på 86369 senest 15. januar HUSK at skrive navn/navne på dem indbetalingen gælder. 

Hvis du betaler dit kontingent tidligt, får du 25% rabat på din licens i januar måned 

RAS Camping  

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

d. 1. april.  

  

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  
  

Kommende arrangementer:    

Bankospil d. 8 december kl. 19.30 – se info længere nede 

Nytårsløb fra klubben d. 28. dec.    

Klubaften d. 5. januar kl. 19.30  

Præmiewhist d. 12. januar kl. 19.00 

Klubaften d. 2. februar kl. 19.30 

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 

Yokohamamesterskab Vest (RAS) 18. marts 

Rallytest (RAS) 18. marts 

Sønderbæk/Speed Nord/JFM d. 27. marts 

Strandgrunden åbner lørdag d. 1. april  

 

Glædelig jul og godt nytår  

Formand   

Jens Erik Jensen   
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                                                      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 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.: 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   


