Nyhedsbrev nr. 1 2017
Kære RAS medlemmer.
Året går på hæld, og jeg vil i den forbindelse ønske alle RAS medlemmer og
jeres familier en rigtig god jul, og et rigtig godt og lykkebringende nytår.
Det er gået rigtig godt for vores aktive kørere i
år. Det er således blevet til et meget fornemt,
og klubbens første, DIF Danmarksmesterskab
i Rally. Det er Esben Hegelund & Karsten
Isaksen der har stået for den bedrift. Stort tillykke. I samme klasse kørte
Torben Sørensen & Henrik Petersen sig ind på en meget fornem tredje plads, også stort tillykke med den placering. Ligeledes er der mange andre aktive
kørere der har taget mange fine medaljer og pokaler rundt omkring i landet.
Vi er også igen kommet igennem et år med mange velarrangerede motorløb i RAS.

Official hyggeaften / Præmiefest
Præmiefest og official hyggeaften, har vi slået sammen til en fest. Det blev en stor succes med over 100
deltagere, der festede og hyggede sig i Ø. Bjerregrav forsamlingshus. Det er en fin måde at hylde vore
klubmestre, præmiemodtagere og officials på. Det er helt sikkert noget vi vil gentage, hvis vi ellers kan få
økonomien til at hænge sammen.

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 Jørgen Møller senest 28. december 2016, med dokumentation for
deltagelse i de løb der ønskes tilskud til. Ansøgninger herefter vil ikke komme i betragtning.

Kontingent
Kontingentet er uændret til næste år.
Kontingenter for 2017:
Aktivt medlem med licens kr. 800,-, og kr. 675,- for aktive husstandsmedlem
Almindeligt medlem kr. 350,-, og kr. 225,- for alm. husstandsmedlemmer
Ungdomsmedlemmer under 18 år kr. 400,3 mdr. prøvemedlemsskab kr. 150,Der bliver ikke udsendt girokort i år, men kontingentet bedes overført på konto nr.: 9326 3265600505
senest 15. januar
Klubbens årskalender vil komme til at ligge på forsiden af hjemmesiden først i det nye år.
Generalforsamling 2017
Som noget nyt vil der efter den kommende generalforsamling blive serveret stegt flæsk med persillesovs. Det
kræver dog at man har meldt sig til spisning senest mandag d. 27. januar for at kunne deltage i denne del af
aftenen. Tilmelding til Jens Erik Jensen jejensen@fiberflex.dk
Bemærk at generalforsamlingen starter kl. 18.30, og vi forventer at spise kl. 19.45

Kommende arrangementer:
Nytårsløb fra klubben 28. dec.
Generalforsamling 2. marts
Strandgrunden åbner lørdag d. 1. april kl. 11.00
Kongensbro Rally Grand Prix 8. april
Formand
Jens Erik Jensen

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag den 2. marts 2017 kl. 18.30
I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 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 & John D. Sørensen
8.
Valg af revisor, på valg er Poul Brøndum.
9.
Valg af udvalgsmedlemmer
A-udv.:
B-udv.:
O-udv.:
R-udv.:
10.

På valg er:
Ole Nielsen og Connie Sose
Bente og Finn Pedersen
Per Johansen og Poul Brøndum
Jan Kidmose og Jess Brandstrup
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 12.
februar 2017 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 17. februar 2017
For at nogen kan vælges, SKAL de enten selv være til stede eller have skrevet under på en fuldmagt.

Bestyrelsen

