
(2/12) Synligt bevis til AAS Oprettet d. 2. december 2011

Klubben er blevet udnævnt som modelklub i DASU

Forleden var der 
Repræsentant-

skabsmøde i 
Dansk Automobil 
Sports Union, 

hvor vores 
formand, Peter 
Bentsen, fik 
overrakt et fad af 

DASU-
bestyrelsesmedlem 
Harry Laursen 

som bevis på, at 
AAS nu er 
modelklub.

AAS har inden for 
de sidste tre år 

opfyldt 
betingelserne i 
FPRO-projektet, 

og ved DASU’s 
repræsentant-
skabsmøde den 
26. november blev 

AAS officielt 
udnævnt som 
modelklub sammen 

med ØMS 
(Østjysk Motor 
Sport).

På repræsentant-
skabsmødet 
sikrede Per Leth 

sig genvalg til 
DASU´s 

baneudvalg. Bernd Thrysøe blev også genvalgt til vejsportsudvalget. Iøvrigt er det værd at bemærke at DASU´s forslag til 
ny struktur ikke blev gennemført. Det er vi ikke utilfredse med i AAS.

Tekst: Bjarne Andersen.
Foto: Aage Kesler Kirketerp.
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(5/12) Så er referatet klar Oprettet d. 5. december 2011

Var du ikke til generalforsamlingen kan du læse om det

På den sidste torsdag i november afholdt Aarhus Automobil Sport sin årlige generalforsamling i Skjød Forsamlingshus.

Der var 26 medlemmer fra klubben til stede – inklusive bestyrelsen – og hvis du ikke var i blandt dem, kan du i Kim Brammers 

referat læse om, hvad der skete.
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Aarhus automobil sport 
                                                                                                                           Bryrup d 26-11-2011. 

 

 

Referat fra: Generalforsamling torsdag d. 24. november 2011 kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus. 

 

 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Kurt Christensen, som takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 

 

Jens Munkholm gjorde opmærksom at vedtægternes godkendelsesdato på hjemmesiden var forkert – 

dette er efterfølgende rettet. 

 

Der var 26 fremmødte inkl. bestyrelsen. 

 

2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år fremlægges til godkendelse: 

AAS afslutter i 2011 vores forløb med forberedelsesprojekt (FPRO). Vi har gennemført de mål, som 

blev sat i værk, herunder afholdt en række kurser, hvor der har været god deltagelse. Alt dette betyder, 

at AAS kan udnævnes til modelklub. 

På de sportslige områder har 2011 vist store forskelle i de enkelte sportsgrene aktiviteter, mens 

orienteringsløb, pålidelighedsløb og rally ikke synes mærket af krisen, ser det skidt ud for banesporten. 

Generelt kører løbene med underskud, og flere af løbene har været meget tyndt besat.  

 

Kriser eller ej vores medlemmer opnår dog stadig mange fine resultater, her er nævnt et udpluk af dem: 

 

O/HP: 

Hold DM: Guld til Team AAS 

DM i O-løb: Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen Sølv i B-klassen 

JFM i O-løb: Allan Svendsen og Tommy Thrysøe Sølv i D-klassen 

Hans Jakobsen og Hans Jørgen Andersen Guld i B-klassen 

Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe Bronze i M-klassen 

HP: FDM DASU Classic  

Torben Østergaard og Poul Erik Hansen nummer 2 i Touring klassen 

Niels Iversen og Hans Ole Nielsen nummer 3 i Sports klassen 

 

Rally: 

DIF-DM, rally, 2wd, Sølv til Børge Jensen som co-driver. 

DASU-mesterskab, rally, klasse 2, Sølv til Børge Jensen som co-driver. 

DASU-cup, klasse 7, rally, Sølv til Carsten Nielsen og Erik Bom 

JFM Klubrally, kl.7, guld som co-driver til John Edison 

JFM Klubrally, kl. 5, bronze til Lars og Martin Holm 

 

Bane: 

DIF-DM, gruppe N 2000, Guld til Lasse Rolighed 

DEC, klasse 1, Jens Erik Hansen, Jens Henrik Hansen og Flemming D. Olsen vandt mesterskabet 

DEC, klasse 3, Kim Holmegaard og Michael Outzen var med til at hjemkøre en bronze. 

Special Saloon, klasse S-P, Claus Christensen vandt mesterskabet. 

Special Saloon, klasse S-GT, Johannes Graversen fik en 2.plads 

Special Saloon, klasse 2, Michael Carlsen vandt mesterskabet og Jakob Borum blev nr. 2. 

Clio-cup, Jakob Kristensen blev nr. 2. 

 

Tillykke til alle med de fine resultater. 



 

O/HP: 

AAS i 2011 har igen vist, at det er muligt at have en aktiv O-afdeling. Der er igen lavet en række gode 

løb, hvor bl.a. en ny løbslederduo i Søren og Jesper så dagens lys. AAS arrangerede også årets Hold-

DM, med Bernd Thrysøe som løbsleder, et løb, som vi har så beskedne selv at vinde.  

Femkantturneringen har også i 2011 haft god stabil deltagelse i hver afdeling.  

 

Rally: 

I rallyafdelingen har i 2011 afviklet 3 klubløb, de seneste 2 med stor succes, god brug af vores klubbil 

og spændende fight om sejren. Vores rallyklubaftener har været godt besøgt, hvor klubbens rally 

medlemmer har udvekslet erfaringer og fortalt nye og gamle anekdoter. Rallyafdelingen har også 

startet sin egen Facebook-side. 

2011 har i DM rally sammenhæng budt på en nyskabelse med en promotor. Dette ser ud til at være 

kommet fra start med gode startfelter og masser af omtale i medierne. AAS har deltaget med 

prøvemandskab ved 3 af løbene. Tommy Kristensen er som prøvechef den store primus motor i dette 

arbejde. 

 

Bane: 

2011 blev en blandet affære for baneafdelingen. Vi afviklede igen 4 løbsweekender på Jyllands-

Ringen. De 2 af dem indeholdt et samarbejde med STCC. Især grand-prixet var godt og velbesøgt. 

AAS deltog i et samarbejde omkring youngtimer med Motorsport Sønderjylland, vi havde dog ikke 

mange deltagere med. Pga. den ringe økonomi er AAS med i henvendelse til DASU om hjælp i form 

af nedsatte løbsafgifter for 2012, en henvendelse der til dato ikke har fået vores hovedorganisation til 

at reagere.  

 

Klubbladet/hjemmeside: 

Klubbladet udkom 2 gange i året, som aftalt sidste år. Hjemmesiden er der hvor nyhederne og 

informationer nu er. 

 

Klubliv 

Vi havde i december stor succes med en klubaften på Hotel Royal med Jan Magnussen omkring hans 

nye bog. I januar var vi en tur hos CC-Cars og i februar udstillede vi ved Århus Racing Show. Vi har 

haft vores årlige Gocart-aften. Vores AAS-dag blev ikke til noget, da kalenderen var fuld af andre 

aktiviteter, men vi prøver, om vi ikke kan finde en dato i 2012.  

I bestyrelsen har Kim Brammer valgt at forlade bestyrelsen efter blot 1 år. I erkendelse af at det er 

svært at finde bestyrelsesmedlemmer, har vi valgt at fremsætte et forslag til generalforsamlingen, 

således at vi kan fortsætte bestyrelsen med ned til 7 mand. Det skal dog ikke være nogen 

hemmelighed, at bestyrelsen mangler en, som kan beklæde sekretærposten. 

I rallyudvalget mangler også stadig en, som kan overtage formandsposten efter mig. 

 

Fremtiden: 

AAS skal i 2012 indenfor O/HP afvikle et løb i FDM DASU-Classic turneringen, en NEZ/DM/JFM-

afdeling 12/5 i orienteringsløb, samt yderligere en DM/JFM-afdeling i efteråret 

Til den Jyske Firkantturnering, som den kommer til at hedde i 2012, laver AAS 4 løb. 

Baneafdelingen skal afvikle 4 løb på Jyllands-Ringen, og rallyafdelingen skulle få besøg af Metal-

Tour. 

 

Husk det årlige bankospil på torsdag d. 1. december kl. 19.00 og klubfest 28/1-12. 

 

Til sidst vil jeg takke for året, der er gået. En særlig tak for den store indsats til dem, som har 

medvirket som official ved vores løb. Tak til bestyrelsen og vores samarbejdspartnere for samarbejdet 

i 2011. 

 

Peter Bentsen, formand 

 

Dirigenten takkede for beretningen som blev godkendt af forsamlingen. 

 



 

3: Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse: 

Regnskab for perioden: 1. oktober 2010 – 30. september 2011 blev fremlagt af kassereren. 

Medlemstallet er faldet fra 406 medlemmer til 387. Periodens overskud androg kr.2.515,01, og 

formuen udgjorde kr. 860.963,50. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4: Behandling af indkomne forslag: 

 Iflg. indkaldelsens bilag 2 fremsatte bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes paragraf 7, 

således at bestyrelsen fremover ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer mod tidligere 9 medlemmer. 

 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget, dog med følgende tilføjelse: ” I tilfælde af stemmelighed i 

bestyrelsen er formandens stemme afgørende jævnfør paragraf 7e”. 

 

5: Fastsættelse af kontingent: 

Kassereren fremlagde budget for 2011/2012, og bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter 

uændret. 

Kontingentet blev godkendt. 

 

6: Valg af formand: 
Peter Bentsen var på valg som formand, og var villig til genvalg. 

Peter Bentsen blev genvalgt. 

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg var Bjarne Andersen, Hans Jørgen Andersen, Jan Præstekjær og Børge Jensen. 

Alle var villige til genvalg, og alle blev genvalgt. 

Kim Brammer ønskede ikke at fortsætte, og da der ikke fremkom forslag om erstatning for Kim 

Brammer består bestyrelsen i 2011/2012 af 8 medlemmer. 

 

8: Valg af suppleanter: 
Henrik Kirkegaard og Bernd Thrysøe blev genvalgt. 

 

9: Valg af revisor: 

Kurt Christensen og Henrik Møller Nielsen blev genvalgt. 

 

10: Eventuelt: 

Under eventuelt var der en pæn spørgelyst, hvor referenten havde noteret følgende: 

 

Klubhus: Fra forsamlingen blev der spurgt til klubhus, og om dette var et overstået kapitel. Peter 

Bentsen svarede at der ikke blev kigget efter et nyt klubhus. 

 

Antal medlemmer i bestyrelsen: Selvom generalforsamlingen under punkt 4 havde godkendt 

forslaget om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer, påpegede nogle af de fremmødte at 

bestemmelsen om et fleksibel antal bestyrelsesmedlemmer måske kunne misbruges af bestyrelsen til 

f.eks at holde en uønsket person ude af bestyrelsen. 

 

Henrik Møller-Nielsen foreslog at bestyrelsen vurderede den vedtagne bestemmelse, og eventuelt 

fremkom med en revision af bestemmelsen til næste generalforsamling. 

 

Fremtidig trykning: I forbindelse med Jan Præstekjærs flytning af arbejdssted, forespurgte Hans 

Jakobsen hvilken indflydelse det ville få på fremtidige trykopgaver fra AAS. Dette kunne Jan pt. ikke 

svare på, da han først flytter til sit nye arbejdssted den 1/12-2011. 

 

Få deltagere til generalforsamlingen: Jan Bisgård foreslog at man evt. afholdt generalforsamlingen i 

forbindelse med klubfesten, eller måske lavede en klubaften aktivitet sammen med 

generalforsamlingen, for at få flere deltagere til generalforsamlingen. 

 



Påklædning – hold DM i o-løb: I forbindelse med formandens beretning gjorde Karin Munkholm 

opmærksom på at AAS deltagernes påklædning (T-shirt) var under al kritik, og foreslog at blev gjort 

noget ved det i 2012. 

 

Efter at punkt 10: Eventuelt var afsluttet rettede Peter Bentsen en tak til dirigenten, og takkede de 26 

fremmødte (inkl. bestyrelsen) for god ro og orden. Han mindede også lige om det årlige andespil 

torsdag d. 1. december, samt vores klubfest lørdag d. 28. januar 2011. 

 

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, som blev afviklet i god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen blev der serveret gratis kaffe m. franskbrød og 2 slags kage. - Næste år skal 

øl og vand også være gratis. 

 

 

Referent: Kim Brammer. 

 

                                                                              ___________________________________ 

                                                                                       Sign.:      Kurt Christensen  

 

 

 

 



(8/12) Chris Godskesen 60 år Oprettet d. 8. december 2011

Vi siger tillykke til en af klubbens runde fødselarer

Torsdag den 8. december 
kan Chris Godskesen fejre 

sin 60 års fødselsdag, og her 
fra Aarhus Automobil Sport 
skal der lyde et store tillykke 

til den runde fødselar.

De fleste klubkammerater 
kender Chris Godskesen i 
rollen som enten 
dommer/jurymedlem ved 

baneløb i Danmark eller i sin 
funktion indenfor 
kursussektionen i DASU.

Men den nu 60-årige 

AAS’er har faktisk selv 
været aktiv racerkører …
selv om det er mange år 
siden.

I sluthalvfjerdserne var han 

således ikke bare det eneste, 
men et af mange medlemmer 
af Godskesen-klanen, der 

huserede i den meget 
populære Citroën 2CV 
Cross-klasse.

Side 1 af 1

11-01-2012http://www.bilsport.dk/default.asp?id=12524&nyhed_id=27857&pagetype=1&print=...



(15/12) Christian Siepmann har testet sin nye bil Oprettet d. 15. december 2011

AAS-medlemmet prøvede sin BMW M3 E92 på Padborg Park 

Christian Siepmann har købt sig en hollandsk bygget BMW M3 E92, der er en tro kopi af de fabriks-BMW’er, som deltog i 24 timers 
løbet på Le Mans denne sommer. Størstedelen af bilen er bygget i kulfiber, og motoren er leveret direkte fra BMW Motorsport i 

München. Forleden var AAS-medlemmet på Padborg Park, hvor han første gang prøvede den.

”Hold kæft hvor den trækker!” lød den første kommentar fra en glad chauffør efter et par omgange på banen. ”Den føles bare helt 
rigtigt, og så trækker den helt vanvittigt!”

”Jeg har lavet en aftale med Peter Rasmussen og VHA Trim, så han fungerer som Chief Engineer på bilen i 2012,” fortæller Christian 
Siepmann. ”Det betyder, at jeg ikke skal lave andet end at koncentrere mig om at køre bil og pleje mine sponsorer - og det glæder jeg 

mig meget til."

CS Racing deltager i 2012-sæsonen i størstedelen af Special Saloon Car-serien, samt i et par 12- og 24-timers racerløb i Europa.

”Vi vil nok også dukke op til et par løb i Danish Endurance Championship for at få optimal forberedelse til de internationale løb,”
forklarer Siepmann. ”Mine medkørere er endnu ikke på plads, men vi har forhandlinger i gang. Bilen skal have justeret nogle 
småting, før den er helt race-ready, og så skal vi have lakeret bilen i den rigtige, fragtmandsblå farve. Men når det er sagt, så er der alt 
for lang tid til sæsonstart!”
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(16/12) Jason Watt fortsætter med at køre race Oprettet d. 16. december 2011

Den tidligere DTC-mester har anskaffet sig en Legend-racer

Tidligere i år annoncerede Jason Watt, at GP Danmark ville blive hans sidste racerløb på dansk grund. Men ligesom afdøde 

statsminister Jens Otto Kragh en gang sagde, så har man et standpunkt, til man tager et nyt. Og det har AAS’eren taget. Han har 
nemlig anskaffet sig en Legend, som han vil køre med i 2012.

”Jeg hængte egentlig hjelmen på knagen tidligere på året som racerkører i professionel regi, men det er altså svært at sidde 
herhjemme eller være ude til et løb og se andre køre,” siger Jason Watt. ”Jeg ville gerne køre noget race og tænkte derfor over, hvor 

jeg for fornuftige penge kunne få det sjovt.”

”Jeg fik lov at låne den bil, som Mikkel C. Johansen vandt mesterskabet med i år, og her fik vi monteret en interimistisk 
håndbetjening. Efter ti omgange på banen tænkte jeg, at det godt kunne være sjovt at være med. Nu vil jeg ud at køre noget race, hvor 
man hygger sig, og hvor der ikke er 170 forventningsfulde gæster og sponsorer, der venter på, at man skal komme tilbage med en 
pokal.”
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(22/12) Glædelig jul og godt nytår Oprettet d. 22. december 2011

Jule- og nytårshilsen fra klubformanden

Alle medlemmer af Aarhus Automobil Sport, deres familier og klubbens samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår 

med en tak for 2011.

Alle klubbens forskellige afdelinger er i gang med planlægningen af aktiviteterne for 2012, og klubben håber på din støtte til disse 

arrangementer også i 2012. 

Husk klubfesten den 28. januar på FDM Jyllandsringen. Mere info om kommende arrangementer findes på hjemmesiden.

Glædelig jul og godt nytår ønsker bestyrelsen i Aarhus Automobil Sport.
Formand Peter Bentsen.
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