Nyhedsbrev d. 7/7-21

Nyhedsbrev FSAS
Så gik første halvdel af år 2021. Et år hvor vi håbede på knap så mange restriktioner og
udfordringer og drømte om igen at kunne invitere vores savnede publikum tilbage til
publikumsbakken. Restriktionerne er der stadig nogle af og udfordringer har vi skam også. Det er
ikke så let som det var før pandemien, at lave en ansøgning til et arrangement og få det godkendt
diverse steder. MEN vi kæmper. For vi VIL køre motorløb og vi vil så gerne have publikum med.
Så dette lykkedes os til vores første løb d. 12/6, DM Folkeraceløb. Et løb der blev afviklet med
diverse restriktioner uden en masse udfordringer under løbet. Vi i bestyrelsen synes, at det giver en
helt anden stemning, når vi har flere gæster og en speaker med til vores løb. Så nu kæmper vi en
kamp for at alt dette også skal lykkedes til motorsportsfestivalen i uge 30. Restriktionerne slipper vi
ikke for, men vi gør alt hvad vi kan for at få den bedste uge med alt, hvad der hører sig til
motorsportsfestivalen. Så snart vi har nogle klare svar, så melder vi ud til jer alle sammen.
Vi har valgt at investere i nye huse til dommer, samarit, beregner og løbsledelse, da de gamle ikke
var meget værd længere. Det samme gælder toiletterne på bakken. KÆMPE STORT TAK til alle
dem der har hjulpet med at få dem gjort klar. Vi mangler stadig nogle småting, så meld jer endelig
til arbejdsdagene i juli måned, så vi kan få det sidste lavet til motorsportsfestivalen.
I forhold til vores bane situation har vi desværre ikke noget nyt at bringe. Vi ved det er en rigtig
frustrerende situation for jer medlemmer at stå i. Det fylder også hos os i bestyrelsen og de
fantastiske mennesker, der arbejder hårdt for at finde en løsning på situationen. MEN I skal alle
vide: VI SKAL NOK KÆMPE FOR AT FINDE EN LØSNING

Hvad den bliver er desværre

stadig uklar og så snart vi ved noget mere, så melder vi alt ud til jer, så I også kan slippe af med
bekymringerne.

På vegne af bestyrelsen i FSAS

