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Sæson 2019
Igen i 2019 startede vi sæsonen med klargøring af banen, licens tegning, info møde i
klubhuset og igen med stor deltagelse af vores medlemmer.
Vi har i 2019 været ca 250 medlemmer i klubben. Der har været udskrevet 159
træningskort. Så et rigtig godt år på medlems siden.
Der har også i 2019 været en del aktivitet på banen, og her der skal der lyde et stort tak
til official / bane leder / køkken personale og alle dem som har ydet en stor indsats for
at få klubben til at fungerer.
Jeg vil ikke lægge skjul på at 2019 på nogle områder har været lidt op af en bakke. Der
har været udskiftning i bestyrelsen, udvalg der ikke har fungeret.
Derfor har vi lavet et kommissorium for udvalg, så her har man en mulighed for at se
hvilken arbejdsområder / ansvar der er for udvalgene. Dette skulle så forhåbentlig gøre
at vi får udvalgene til at fungerer igen.

LØB OG FREMTID
I 2019 blev der afviklet følgende løb: DSK – Jyde cup – Klassisk og Klubløb.
DSK Løbet blev afviklet med et ok antal deltager.
Til Jyde cup løbet lørdag var deltager antallet god, dog mangler vi stadig lidt deltager i
de små klasser. Søndagens løb hvor vi afvikler ROTAX klasserne mangler der stadig
deltager i alle klasserne.
Til jyde cup 2020 er banerne: Als. Søndersø - Grindsted og Vojens. Og igen i år vil der
blive indskrevet klubløb i nogle af disse løb.
Ingen ændringer i klubløbene i 2020
Vi har igen i 2020 fået et DSK løb som bliver den 25 - 26 april. Og her skal vi
selvfølgelig bruge en del hjælper. Så er i klar til denne weekend som hjælper, så
kontakt en af udvalgs medlemmerne i løbudvalget.
Klassisk/sommerfest bliver den 27.juni 2020 og igen vil der blive kørt klubløb for de
små klasser.
Klubfest den 7 november 2020

Bane udvidelse
Der er nu sendt ansøgninger om landzone tilladelser osv ind til kommunen. Vi har
valgt at lade Sønderjysk Miljørådgivning stå for disse ansøgninger.
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Der vil i 2020 komme nyt asfalt på banen. Vi forventer at det enten bliver i uge 19 hvis
vejret tillader det og hvis ikke, bliver det i uge 32. Så der vil være en del arbejdsopgaver
med dette projekt og her håber vi på stor opbakning fra alle til at løse dem.

Vi arbejder stadig på at oprette et E Sports afdelingen i klubben. Udvalget er bare lidt i
vildlede med hvilken retning vi skal gå i.

Vi siger også farvel til t0 bestyrelsesmedlemmer, Tine og Morten de har begge på
grund af tidsmangel valgt at de ikke ønskede at genopstille.
John og Mads har også valgt at trække sig bestyrelsen på grund af tidsmangel til klub
arbejder.
Vi takker jer for jeres arbejde i klubben.

Til sidst skal der lyde et Stort tillykke til alle med de flotte sportslige resultater
som i har opnået i 2019.

Per Thomsen.
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