Referat fra generalforsamling
Torsdag den 2. marts 2016 kl. 18.30
I klublokalerne Gl. Hobrovej 40 8920 Randers NV
Til klubbens generalforsamling var ca.35 RASére mødt op.
Jens Erik bød velkommen til generalforsamling 2017 i Randers Auto Sport
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag, Kenneth Kjeldsen blev enstemmigt valgt.
Kenneth takkede for valget, han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var
beslutnings dygtig.
2. Formandens beretning.
Jens Erik fremlagde hans beretning som også lægger på vores hjemmeside
www.rasnyt.dk
Jens Erik takkede de mange official for det store arbejde som er gjort for
klubben i 2016, RAS giver stadigvæk tilskud til de unge under 25 og der er
også tilskud til holdløb, det gør at der også skal tjenes penge på vores
arrangementer for at tilskuddene til unge, fest og holdløb kan bibeholdes i
2017. Vi kommer i 2017 ud med et lille underskud, det skyldes at der er
brugt en del penge på kursus aktiviteter og også vores fest, hvor alt var
gratis, samt nogle få nyanskaffelser. Vores strandgrund har i de seneste år
været godt besøgt, jeg opfordre at folk kommer ud og besøger dette
herlige sted. (dette er kun et kort resume, læs hele beretning senere i dette
referat).
Kommentarer til Jens Erik beretning:
Jacob spurgte ind til en målsætning for fremtiden og om bestyrelsen havde
snakket om dette, Jens Erik svarede at dette havde bestyrelsen ikke og
dette måtte også være op til udvalgene at komme med nogen forslag,
bestyrelsen har ikke skrevet noget ned om fremtiden og om hvad
forventninger der er til denne.
Der var en enkelt kommentar fra Jacob til Jens Erik beretning.
Herefter blev Jens Erik beretning godkendt.

3. Udvalgsformændenes beretning.
A-udvalget:
Ole fremlagde beretning for A-udvalget.
Ole kom lidt omkring de forskellige arrangementer som er lavet i 2016.
Ole beklagede at turen til Egeskov blev aflyst, dette skyldes for få
tilmeldte.
Peter Der blev spurgt ind til om der var forsøgt at lave en tur til F1, det
kunne også være tur til Ring Djursland.
Jacob spurgte ind til at der også blev lavet noget for de unge og nye
medlemmer. Der bør laves lidt flere arrangementer for de helt unge,
eksempel en film aften hvor der blev vist F1, Jens Erik nævnte at han
ikke vidste hvordan at vi skulle lokke nye ind til klubbens
arrangementer.
Beretning kan ses i hele sin længde på www.rasnyt.dk
Kommentarer til Ole beretning:
Herefter blev Ole beretning godkendt.
B-udvalget:
Finn nævnte at det lige som sidste år, ikke rigtig er sket noget i bane
afdelingen i 2016
Kommentarer til Finns beretning:
Jacob: mener at der er et generelt problem i motorsporten og mener at
der ikke er nok pr. for vores sport.
Tom: spurgte om der stadigvæk var noget kontakt til
ungdomsklubberne, Finn svarede at der ikke er kontakt.
Peter: Der burde måske ofre lidt mere tid på rally, da der ikke er meget
tilbage i banesporten i RAS.
Jens Erik nævnte at vi trods alt, har fået et nyt bane medlem.
Herefter blev Finns beretning godkendt.

Vejsports-udvalget:
O-udvalgets beretning blev foretaget af Poul Brøndum.
Vi havde i 2016 2 store arrangementer, FDM DASU Classic og med ca. 30
deltagende hold til vores traditionelle nytårsløb var dette rigtig godt
besøgt. Poul takkede for den store opbakning fra div. Official som var en
stor hjælp.
Tom havde en lille bemærkning til maden i FDM DASU Classic, han mente
at der ikke vil komme så mange til arrangementet, hvis nu maden bare helt
almindelig, han roste i øvrigt maden til arrangementet.
Herefter blev Pouls beretning godkendt.
Beretning kan ses i hele sin længde på www.rasnyt.dk

R-udvalget:
Kasper kom noget rund om de mange arrangementer som vores
medlemmer har været ude og køre, vi har haft rigtig mange løb i klubben i
2016, det gælder både klubrally, sprint og andre arrangementer.
Kasper nævnte også at der har været mange ude og køre JFM, samt at vi
har haft 2 kører i top 3 ved DM i rally. Kasper roste alle de løbsleder der har
gjort et stort arbejde med de div. Arrangementer som er blevet afviklet i
RAS.
Tom mente at vi skulle være stolte af at vi har så mange kører der deltager
aktivt i div. Arrangementer.
Herefter blev Kaspers beretning godkendt.
Rallyudvalgets beretning kan som de øvrige læses på www.rasnyt.dk
4.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Jørgen Møller fremlagde det reviderede regnskab.
Egon spurgte ind til forskellen af medlemskontingent til DASU
Torben spurgte ind til vores formue om dette kunne være et problem i
forhold til told og skat.
Peter mente at vi burde bruge lidt af vores formue og spurgte også ind til
om vores pengeinvesteringer var sikre, da vi kun spiller på en hest…
Regnskab udleveret til dem som har behov.

Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til RAS for 2017, blev
vedtaget.
Forslag vedtaget, kontingent forbliver uændret for 2017.
6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen
7. Valg af kasser og sekretær
På valg er Jørgen Møller og John D. Sørensen
Genvalg til Jørgen Møller
John ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Morten Lunøe
Nyvalg til 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
Genvalg til Connie Sose og Ole Nielsen
B-udv.: Bente og Finn Pedersen
Genvalg til Bente og Finn Pedersen
Der er forslået Peter Hansen for en 1-årig periode
Erstatter Evelyn Rise
O-udv.: (Vejsport) Per Johansen og Poul Brøndum
Genvalg til Per Johansen og Poul Brøndum
R-udv.: Jan Kidmose og Jess Brandstrup
Jess Brandstrup ønsker ikke genvalg
Der blev forslået Torben Gregersen
Nyvalg til Torben Gregersen

10. Valg af suppleant.
På valg er Tom Kjeldsen
Genvalg til Tom Kjeldsen
11. Eventuelt.
Peter: spurgte ind til vores kontingent (pris og fordel ved at det er lavt)
Jacob: Spurgte om der kunne lægge ekstra campister på strandgrunden i
sommer sæsonen, Jan mente ikke at folk forstod dette sådan, men alle er
velkomne på vores dejlige grund, Jan ville vide hvor det står på vores
hjemmeside. Torben spurgte ind til sæsonstart på Rally/KR, han mente at
arrangementerne startede meget tidligt i 2017.
Jens Erik takkede Kenneth for at styre generalforsamlingen med hård
hånd, samtidig takkede han alle for god ro og orden.
Formandens beretning:
Årets gang i RAS har som helhed ikke været så forskellig fra de andre år. Vi har igen
haft et godt år med mange sportslige aktiviteter, hvoraf en del af arrangementer
har været krævende. Opgaverne har heldigvis været fordelt på flere forskellige
personer, så der ikke har været så meget hængt op på enkelte medlemmer. Det er
en glædelig udvikling, som jeg kan se fortsætter i det kommende år. Vi havde sidste
år 5 nye på løbslederkursus, og flere af dem har allerede været i gang med at
arrangere løb. I år skal vi have fire løbsledere på opkvalificering til løbsleder til
Rallysprint og Rally, så det ser godt ud for fremtiden.
Det er lykkedes at få alle arrangementer afviklet på tilfredsstillende vis, med positiv
omtale af løbene, og som det fremgår af regnskabet har de fleste også givet et
fornuftigt økonomisk resultat.
Det kan nogle gange knibe med at få sagt ordentlig tak for hjælpen til alle de
frivillige der hjælper til, når vi afholder et arrangement. Det har vi forsøgte at rette
op på i form af en official / hjælper hyggeaften. Det blev en stor succes, og i det
forgangne år kombinerede vi det med vores årlige klubfest i november. Det blev
der taget godt imod, da der var mødt over 100 personer op til festen. Samtidig

gjorde vi det gratis at deltage i klubfesten, og som det kan ses af regnskabet blev
det heller ikke helt gratis, men vi mener det giver god mening med noget
medlemspleje.
Vi giver også stadig tilskud for deltagelse i klubbens egne løb i form af halvt
startgebyr. Ligeledes er der også stadig tilskud til alle under 25 år når de er ude
at køre åbne løb. Klubben betaler også når der er nogen der deltager i
holdkonkurrencer, JFM ol. Vi har i år valgt at gøre lidt mere ud af
generalforsamlingen, således at der er spisning efter selve generalforsamlingen.
For at alle disse medlemsgoder kan lade sig gøre, og kan opretholdes i
fremtiden, er det bare nødvendigt at størstedelen af vores arrangementer giver
et fornuftigt overskud. Her må vi til stadighed være kreative og køre
arrangementer som en forretning, hvor vi skal se mulighederne for at tjene lidt
ekstra, eller ikke mindst, passe godt på udgifterne. Arrangementerne er jo vores
eneste mulighed for at tjene penge til at have det sjovt for.
Placeringer.
Klubben består af mange aktive kørere, og det er da også blevet til mange
meget fine placeringer i løbet af året. De enkelte placeringer vil jeg dog lade
udvalgene om at fortælle lidt mere om. Jeg vil dog ikke undlade at nævne at vi i
2016 fik vores første DIF Danmarksmester i Rally ved Esben Hegelund i den store
klasse. Ligeledes blev det til en næsten lige så formen bronzemedalje i samme
klasse til Torben Sørensen og Henrik Pedersen. Herudover er det blevet til rigtig
mange fornemme placeringer i løbet af året, men det vil jeg lade udvalgene
fortælle noget mere om. Som det kan ses, har vi været nød til at udvide
pokalhylden lidt.
Medlemmer.
Den udvikling at vores medlemstal har været faldende de seneste år, ser ud til at
være bremset. I 2016 havde vi nøjagtig det sammen antal medlemmer som i
2015, og på nuværende tidspunkt ser det meget fornuftigt ud for 2017, hvor vi
allerede på nuværende tidspunkt er tæt på samme medlemstal som efteråret

2016. Det ser dog stadig sløjt ud for vores baneafdeling, som desværre er gået
meget tilbage. Vi har i bestyrelsen diskuteret hvad vi kan gøre for at få gang i den
gren af klubben igen, men har ikke pt nogen løsning.
Vi har i vores klub været gode til at lave arrangementer, -især i rallyafdelingen, for
at skaffe nye medlemmer, og igen i år har vi afholdt et kursusarrangement som har
medfødt en fornuftig medlemstilgang. Et er så at skaffe nye medlemmer, og et
andet er at fastholde medlemmerne gennem flere år til de bliver godt etableret. Vi
mener dog at vi i RAS gør hvad vi kan, med diverse tilskud og rigtig gode muligheder
for at komme ud at køre i klubbens egne løb. Vi kan jo se at de klubber der ikke selv
har et godt løbsprogram, mister medlemmer.
Klublokaler.
På vores klubaftener d. første torsdag i måneden, er der et fint fremmøde, hvor der
bliver byttet historier og lignende.
Økonomi.
Som det kan ses af regnskabet, kommer vi ud med et lille underskud. Det skyldes
bl.a. at vi har to officialsfester i regnskabsåret, og vi har brugt mange penge på
kursus, så må betragte regnskabet som fint. Som det også kan ses, er det især
arrangementerne der bærer det fine resultat. Når arrangementerne kan give et så
flot overskud, kan vi især takke alle de personer der har hjulpet til ved løbene. Her
tænker jeg ikke kun på selve løbsledelsen, men også på alle andre der har hjulpet til
på den ene eller anden måde. Uden frivillige hjælpere havde vi ingen
arrangementer, og dermed heller ingen overskud.
Hjemmesiden/Facebook.
Konceptet omkring hjemmesiden er sådan i dag, at det flere personer ug udvalgene
der står for opdateringen. Det er dog stadig ikke altid at den er helt opdateret, da
det godt kan være svært at få lagt tingene op. Der er faktisk en del af siderne der
trænger til at blive revideret og opdateret, og vi går lidt med planer om at skifte til
en anden udbyder.

Vi må tænke på, at hjemmesiden er den nemmeste og hurtigste måde at
kommunikere med medlemmerne på, samt have alle vores informationer
liggende på.
Vores profil på Facebook fungerer til gengæld rigtigt godt, og vi er ved at have
rigtig mange følgere. På Facebook er der potentiale, især når det gælder
kommunikation med de unge medlemmer. Jeg vil derfor opfordre alle til at gå
ind på siden og like Randers Auto Sport, for så får i efterfølgende besked når der
sker noget på den. Derudover må I meget gerne invitere jeres venner til at synes
godt om siden.
Strandgrunden.
Strandgrunden er et godt aktiv for Randers Auto Sport. De sidste par år var
grunden dog rigtig godt besøgt, og vi har kunnet melde udsolgt på
campingvognspladserne. Det er selvfølgelig en glædelig udvikling at pladsen er
fuld, men jeg vil dog stadig opfordre klubbens medlemmer til at besøge den lidt
mere her i 2017. Weekendcampister er der altid plads til, og det er jo hyggeligt
når der er mange på pladsen, hvor man godt kan få en lille en´ til ganen over en
go´ gang motorsnak.
Fremtiden.
Hvad fremtiden og året i år vil byde på kan vi godt begynde at spå om.
Vi har igen et år med en lang række aktiviteter foran os, og Jeg tør godt vove
den påstand, at der ikke findes ret mange klubber med et så højt
aktivitetsniveau som vi har i RAS.
Afrunding.
Med håbet og troen på, vi igen vil få en god og aktiv sæson, vil jeg runde denne
beretning af, med at takke bestyrelse, udvalg og alle andre der har været med til
at få det hele til at fungere, for et godt samarbejde i det forgangne år.
Randers d. 2. marts 2017
Jens Erik Jensen
Formand

Beretning (A-udvalg)
Der blev afholdt strandfest d.25 juni 2016 med rigtig god tilslutning.
Rally afdelingen arrangerede klub rally om formiddagen.
Til årsfesten/officialfest d. 19 november som blev holdt i Bjerregrav forsamlingshus,
var vi ca. 100 festdeltagere til god mad, musik og dans.
Til jule banko d. 8 december spillede ca. 40 personer med om gevinsterne.
I præmiewhist turneringen mangler der stadig 2 afdelinger at blive afviklet, så
resultatet følger senere.
Turen til Egeskov d. 20 August blev aflyst, pga. for få tilmeldte.
Sæt kryds i kalenderen på følgende dage:
Der afholdes strandfest i weekenden d. 23 og 24 juni 2017
Tak for et godt samarbejde til bestyrelsen, udvalg og øvrige.
Beretning (Rallyudvalg)
Sæsonen 2016 har budt på et klubmesterskab med 5 løb og i alt 21 deltagende hold
som har ført en intens og fair kamp året igennem. Indenfor JFM turneringen har
Randers også udmærket sig ved at have flere medlemmer i top 3 placeringer i deres
respektive klasser (kr3 Jan Kidmose 2.plads, kr4 Hans Wester 2.plads Jacob Nielsen
3.plads, kr5 Torben Gregersen 2.plads, kr6 Jens Rasmussen, kr7 Jess Brandstrup
1.plads Bo Andersen 3.plads)
RAS var også i 2016 sædvanen tro vært for en afdeling af yokohamamesterskabet,
hvor RAS gennem en fælles indsats fra flere hold sikrede sig den flotte 1. plads i
klubhold konkurrencen.
Når vi er i top 3 resultater så er det værd at kigge på MRS (minirallysyd turneringen)
hvor vi har Tom Kjeldsen og John Dreyer, Torben Sørensen og Henrik Petersen i top
3 i deres respektive klasser.
I Rallysportens eliteklasse var 2016 også året hvor RAS gjorde sig bemærket, med to
kører i top 3, Esben Hegelund som vinder og Torben Sørensen på en 3. plads. Dette
er resultater der viser at RAS kørerne kan være med helt fremme.
Randers Auto sport har været vært for klubbens medlemmer med i alt 5
klubrallyarrangementer, 2 rallysprints, 1 rallytest, 1 klubrally-PR dag.

Det ville ikke kunne lade sig gøre uden det store arbejde og flid alle
løbsarrangører ligger for dagen, samt alle de frivillige hjælpere der uanset vejr
giver en hjælpende hånd med på dagen.
En stor tak for 2016 skal lyde fra rallyudvalget.
Rallyudvalget – Jacob Nielsen, Jan Kidmose, Jess Brandstrup, Kasper Schøler
Beretning (Vejsoportsudvalg)
2016 var et år hvor O-afdelingen havde 2 arrangementer. Den 8. april 2016
lavede RAS 1. afdeling af FDM/Dasu Classic. Det blev en stor succes med over 40
deltagende biler, Løbet startede i Læsten Forsamlingshus, hvor der også var
midtvejspause og mål. Ifølge deltagerne var det et rigtig godt og veltilrettelagt
løb, pigerne havde lavet aftensmad og den faldt også i god jord, sandelig om det
ikke også gav et pænt overskud.
Traditionen tro lavede vi Nytårsløb den 28/12, her var der 30 deltagere og alle
var i godt humør, både med hensyn til løbet, aftensmaden og den efterfølgende
præmieuddeling.
Af resultater for RAS kørerne kan nævnes at Rene og Jørgen Skjøt vandt
FDM/Dasu Classic i Monte Carlo klassen. Vi vil gerne sige en stor tak til alle de
frivillige der har hjulpet gennem året, uden dem ingen ”Motorløw”.
I øvrigt tak til bestyrelsen og sponsorer og alle der har været med til at det har
gået godt i 2016. I 2017 har vi pt. Ingen planer om andet end det at lave det
årlige nytårsløb.

