Nyhedsbrev nr. 1 2018
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 med meget blandede følelser vi kan se tilbage på året der er ved at være gået. Det som igen
så ud til at blive et stort sportsligt år for klubben og dens medlemmer, blev brutalt overskygget af
den meget tragiske ulykke vi havde d. 16. september. Her blev en punktering desværre årsagen til
en deltager mistede kontrollen over bilen og ramte to unge officials. De tililende officials gjorde alt
hvad de kunne, men de to unge mennesker stod desværre ikke til at redde, og afgik ved døden. Vi
har aldrig i klubbens historie, haft nogen der så meget som har brækket en lillefinger, og så står vi
pludselig i denne ganske uforklarlige situation, hvilket er dybt ulykkeligt, og tankerne går hele
tiden til deres familier der har mistet noget af det kæreste og dyrebareste de ejede. Politiet har
takseret det til et hændeligt uheld, men hvor det ender ved vi ikke før vi får den endelige rapport
fra arbejdstilsynet. Hvad det får af konsekvenser fremover ved vi heller ikke, men der kan godt
komme nogle ekstra udfordringer med hensyn til lodsejere o.l. Vi har i denne sag fået meget stor
hjælp fra DASU hvor vi virkelig har kunnet mærke hvad det vil sige at være medlem at en
organisation.
Vi har sammen med DASU stiftet en fond, hvor pengene ubeskåret går til de efterladte. Her har
både DASU og RAS hver doneret kr. 50.000,-. Herudover er der andre klubber og rigtig mange
privat personer der har givet nogle fine bidrag. Ligeledes har salget af de sorte sløjfer også
bidraget med et meget fint beløb. Jeg vil dog gerne opfordre jer til også at give et bidrag, inden vi
lukker fonden d. 31/12. Kontonr.: 5078 - 1209734 eller MobilePay: 29515. Penge kan ikke bringe
nogen tilbage, men det kan være med til at vise den respekt og medfølelse vi har for de efterladte.
Sportsligt
Sportsligt har det indenfor rallysporten været et meget godt år for RAS. Det er blevet til både
Danske og jyske mesterskaber, Yokohamamesterskaber både individuelt samt for klubhold. Vi kan
også bryste os af at være den klub i Danmark med flest rallylicenser (89 stk). Vi har også fået
afviklet en lang række motorløb på meget tilfredsstillende vis, og i den kommende sæson bliver
der også meget at leve op til, bl.a. DM i rally og Jysk/fynsk fejde i klubrally.
Official hyggeaften / Præmiefest
Årets præmiefest og official hyggeaften, blev igen en stor succes med ca. 80 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 2017, med dokumentation for deltagelse i de løb der ønskes tilskud til. Ansøgninger
herefter vil ikke komme i betragtning.

Official kursus
Torsdag d. 1. februar afvikler vi et officialkursus i klubben. Kurset er grundkursus beregnet til alle
der hjælper til som official ved alle former for arrangementer indenfor rallysporten. Vi kommer
bl.a ind på både egen og andres sikkerhed, samt alt vedr. afvikling og håndtering af
hastighedsprøver. Alle er velkomne, også dem der ikke er medlem.
Kontingent
Kontingentet er uændret til næste år.
Kontingenter for 2018:
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,- (kun for personer der aldrig har været medlem af en
motorklub)
Der bliver ikke udsendt girokort, 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 2018
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 senest fredag d. 26. februar 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.
Officialkursus i klubben torsdag d. 1. februar
Generalforsamling torsdag 1. marts
R1 & C1 kursus lørdag d. 17. marts
Strandgrunden åbner lørdag d. 24. marts kl. 11.00
Sønderbæk Auto Klubrally JFM 1 søndag 25. marts
Kongensbro Yokohama Mesterskabet Rally Grand Prix 7. april
Formand
Jens Erik Jensen

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Torsdag den 1. marts 2018 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 formand, på valg er Jens Erik Jensen
8.
Valg af revisor, på valg er: Jørgen Skjøt
9.
Valg af udvalgsmedlemmer
A-udv.:
B-udv.:
O-udv.:
R-udv.:
10.

På valg er:
Rita Møller og Anne Marie Østergaard
Nick Sørensen og Peter Hansen (Peter valgt for et år)
Leif Johansen og Egon Brøndum
Jacob Nielsen og Kasper Schøler
Valg af suppleant. På valg er Alan Brøndum

11.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 SKAL være formanden skriftligt i hænde senest den 11.
februar 2018 og vil blive offentliggjort i klublokalerne fra den 16. februar 2018
For at nogen kan vælges, SKAL de enten selv være til stede eller have skrevet under på en
fuldmagt.

Bestyrelsen

