Beretning for 2015

Traditionen med at året starter med arbejdsdag blev heller ikke brudt i år og der
kom ganske enkel flere i foråret for der skulle være perfekt over det hele. Vi havde
planlagt at der den 20/6 på 50 årsdagen for indvielses løbet på Grindsted Gokart
Bane inviterede vi på Historisk Løb med gamle karter og motorer vi i dag sjælden
ser.
Jubilæet var et kapitel for sig det startede noget træg med tilmeldingen som jo
indeholdt et løb med aftenfest de sidste dage op til løbet nærmest eksploderede
tilmeldingen så vi nåede op på 262 personer til aftenfest og alle jeg talte med den
lørdag roste arrangementet og opfordrede til at fortsætte med Historisk løb så det
prøver vi så igen i 2016.
De kører der har deltaget i diverse løbsserier og enkeltløb har klaret sig med gode
placeringer VM bronze og J/F mester skaber.
De der har set den foreløbige løbskalender for 2016 kan se at der ikke skal køres DSK
i Grindsted i 2016.
Vi besluttede at med det brokkeri og dårlig opførsel nogle af vores official blev
udsat for i år så vi tager en pause fra DSK og koncentrerer os om andre løb.
Vi skal stadig have folk på off.kurser så hermed en opfordring til at komme frem af
busken og melde jer.
Vi siger farvel til Jens Hansen i bestyrelsen da Jens nu har været med i 25 År altså fra
den dag da den nuværende klub blev stiftet efter adskillelse fra motorklubben i
Grindsted.
Til slut skal her med lyde en tak til alle de der har arbejdet for vores fælles mål at
være bedre end de andre og det syntes jeg det langt hen af vejen er lykkedes når
Sjællænderne kommer og siger tak for i dag her er der orden på alle ting.
Jørn Germansen.

