Generalforsamling d. 3/2-2018 kl.13 Trafikcenter Sæby Syd.
Antal fremmødte

: 53 medlemmer.

Valg af dirigent

: John Hejslet bliver valgt.

Valg af stemmetællere : Anne Sofie og Morten Dybro.
Formandens beretning :

Formandens beretning
2017 var et spændende år for mig. Som helt ny i bestyrelsen skulle jeg lige finde ud af, hvordan det hele
forløb. Heldigvis har jeg en god bestyrelse, der hjælper mig. Så stor tak til dem alle.
Vi afholdte i foråret et mini le mans og to klubmesterskaber. Et rigtig sjovt arrangement, men desværre ikke
med så mange deltagere. Vi håber på, at der kommer lidt flere deltagere i 2018.
Klubmesterskaberne er altid spændende at afvikle. Alle vil jo gerne køre mod deres egne klubkammerater
og få noget rigtig god træning på denne måde. Det er altid lidt sværere at finde hjælpere til dette
arrangement, men heldigvis har vi nogle fantastiske folk til at få afviklet vores løb. Så stor tak til alle bag
disse arrangementer.
Tredagsløbet - et løb jeg nok ikke lige glemmer foreløbig. Lene havde om onsdagen bedt mig om at give
hende et spark, så hun ikke bare kørte hele løbet på rutinen. Det skal jeg da også lige love for, at hun fik.
Torsdag morgen jeg går op til hende i beregnerhuset kigger hun på mig, helt vild i øjnene. ”Jeg kan ikke få
knagen til at virke. Jeg kan ikke printe noget som helst ud.” Og så var løbet ligesom startet. Regn, regn og
atter regn kan vist ikke beskrive dette løb bedre. Der var næsten udtræk i hvert heat, hvilket gjorde det
hele lidt kaotisk og lidt for presset. Og tidsplanen skred for os. Men på trods af alle de udfordringer vi
havde, så løste vi det alle sammen i flok. Så stor tak til alle de mennesker, der tålmodigt, stiller op og
hjælper. Uden jer, ville det aldrig lykkedes.
Som altid havde vi en fantastisk flok kørere, der leverede et spændende race, der gjorde hele besværet
værd.
August løbet stod på rallycross og folkerace. Flere af os kunne stadig mærke tredagsløbet i kroppen, men
alle sprang på opgaven og vi fik afviklet et rigtig godt løb. Og der var da også noget bedre vejr til dette løb,
hvilket gjorde det hele lidt mere fantastisk.
Den nye bane kan jeg desværre stadig ikke sige så meget om. Det eneste jeg kan fortælle er, at udvalget
arbejder på højtryk hver eneste dag og de giver ikke op. Selvom det sommetider ser lidt sort ud, så har vi et
mål og målet skal vi nok nå.
Vi har i 2018 fået tre løb. Et rallycross/crosskart løb i foråret, vores tredagsløb og et folkerace løb i
efteråret. Det ser vi frem til og håber på lige så stor opbakning til disse løb som der var til løbene i 2017.
Samtidig har vi fået arrangeret tre klubmesterskaber på lørdage, hvilket vi også ser meget frem til.
Til sidst vil jeg gerne sige tusind tak til jer alle for at støtte op omkring Frederikshavn Sæby Auto Sport.
Uden jer ville der ikke være en klub. Ingen kørere, ingen løb. Ingen hjælpere, ingen løb. Sammen gør vi det
til verdens bedste sport.
Anders fremlægger regnskab.

Godkendelse af regnskab 2017: Forsamlingen godkender.
Godkendelse af budget 2018 : Forsamlingen godkender.

Thea fremlægger aktivitetskalender 2018 : Forsamlingen godkender.
Indkommende forslag : Der er ingen indkomne forslag.
Valg :
Næstformand : Opstiller Camilla Andersen 34 stemmer og Anders Fuglsang 19 stemmer. Camilla Andersen
bliver valgt.
Kasserer : Anders Pedersen opstiller. Anders Pedersen bliver valgt.
Ungdomsafdelingen : Anders Fuglsang bliver valgt.
Kørerrep.folkerace : Jannick Hejslet bliver valgt
Supp.folkerace
: Søren Nielsen bliver valgt.
Kørerrep.rallycross : Dennis Christensen bliver valgt.
Supp. Rallycross : Jens Bislev bliver valgt.
Kørerrep. Crosskart : Mads Pedersen bliver valgt.
Supp.bestyrelsen : Henrik Bislev.
Revisorsupp. : Carsten Christensen.
Eventuelt :
Anders orienterer ang. Brev som er sendt til Dasu og andre banedrivende klubber. Dette brev er en
skrivelse ang. ændringer i folkeracereglementet 2018.
De folkeracekørere som er tilstede bliver enige om, at de mener det samme som står i brevet. ( de der
ønsker at se skrivelsen kan rette henvendelse til Anders).
Evt. alle folkeracekørere holde deres egen møde senere.
Bestyrelsen vil indkalde til medlemsmøde i marts måned.
John takker for god ro og orden.
Per webmaster tager billeder af nye bestyrelsesmedlemmer til klubbens hjemmeside.
Overdragelsesmøde torsdag d. 15/2-2018 kl.19 hos VVS Sæby Skovalle’en 19 Sæby.

Karina.

