Formandens beretning 2016
Kære medlemmer i Slagelse Auto Sport
Tak for fremmødet her ved generalforsamlingen den 27. januar 2016. Tak til Michael Koldsø for at stille op som
dirigent.
Det er i år 2. gang jeg skal aflægge beretning her i Slagelse Auto Sport, og som sidste gang kan jeg med glæde se
tilbage på et år med masser af gode resultater blandt vores medlemmer. Stort tillykke til alle.
2015 har været et stille år, bestyrelsen har holdt pause hvad angår motorløb, vi har derfor haft mulighed for at
fokusere på andre nye tiltag.
Således vil vi i 2016 kunne tilbyde medlems skab af både Officials og Senior klub i klubben.
Håbet er at vi kan skabe rammerne for 2 aktive klubber med egne aktiviteter og sammenhold, og derved skabe mere
liv til eksempelvis vores dårligt besøgte klubaftner.
Men det er også tanken at vi med disse klubber kan kommer i bedre kontakt med vores brede og dermed være bedre
rustet når vi har brug for en hjælpende hånd.
Dansk Rally er stadig i krise efter finanskrisen i 2009. DASU oplever en medlems tilbagegang på 12 %
Slagelse Auto Sport er ingen undtagelse, vores gamle målsætning om 20 % vækst er fra målet og i forhold til sidste års
medlemstal på 115 er vi faldet yderlig til nu 107 medlemmer.
Jeg mener vi stadig er den mest attraktive Rally klub og forventer at vi i løbet af 2016 vil opleve en ny
medlemstilvækst.
Dette bygger jeg på et forventet stort aktivitets niveau i 2016, således har vi igen både SM og VM klubrally løb i
kalenderen samt et Mini Rally med DM status.
Øvrige planer om træningsløb hver måned og tiltag omkring hjælp til nye deltagerere i sporten ligger også i bunken af
ideer som vi skal have ført ud i livet.
I dag skal vi vælge formand og 4 nye bestyrelses medlemmer, Celine trækker sig et år før tid pga. af lykkelige
omstændigheder.
Jeg håber at mange at jer vil stille jer til rådighed, så vi kan få nogle nye friske kræfter med i det spændende arbejde
det er at drive en motorklub, men det skal ikke være for hver en pris.
Det er vigtigt at de personer der stiller op til valg, forstår at det kræves en arbejdes indsats.
Ud over bestyrelses arbejde, skal der som altid bruges drivende kræfter til sports og aktivitets udvalg.
Vores økonomi er stadig god, kassebeholdningen er stabil, men det koster dog stadig penge at drive en moderne
motorklub og det skal vi huske på og værne om.
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 7 bestyrelses møder, flere fra bestyrelsen har deltaget i flere andre møder,
løbs planlægning, kursus aktiviteter samt sammenkomster for at pleje og udbygge vores netværk på Vestsjælland.
Jeg vil her til sidst takke alle som ydede en indsats og jeg håber at endnu flere hjælpere fremover melder sig på banen
når der er brug for det.
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