Formandens beretning 2016 :
Så gik der endnu et år i FrederikshavnSæbyAutoSport. Det har fra min side og fra klubbens side været et
godt år. Vi har haft nogle gode løb, dog med knap så mange deltagere som man kunne håbe på.
Vi har kørt et DM folkeraceløb, som gik fint med mange deltagere.
Motorsportsfestivalen, som er klubbens livsnerve. I år er vi alle enige om, at dette lykkedes rigtig godt. Der
var fuld gas på fra start til slut. Vi var heldige at regnen stoppede fredag aften, så festen igen blev en
succes.
Sidste løb s om var rallycross og crosskart. Jeg håber de nye tiltag både i rallycross og crosskart, vil lokke
nogle flere deltagere ud af busken. Vi vil her i klubben, gøre alt hvad vi kan gøre for at gøre sporten mere
attraktiv.
Hvad DASU angår har vi forsøgt at gøre dem klar over, hvilke udfordringer vi i offroad sporten har. De har
lovet at gøre alt hvad de kan , for at få ændret bekendtgørelsen ang. ambulancen. Det er en af de store
udgifter, vi har til løb. Der sker i 2017 udskiftning i ledelsen ved DASU, da der i år skal vælges ny formand.
Jeg syntes vi her i klubben, har et godt sammenhold, det gælder både unge og de lidt ældre.
Det er dejligt at se den opbakning, der har været med vores klubaftener, som bliver holdt den første
onsdag i måneden.
Vi har siden sidste år, haft en medlemsfremgang på 6 % og jeg ved, at der allerede er skrevet mange op til
licens erhvervelse.
Rent sportsligt har det været et godt år. Klubben har i 2016 fået 7 Danmarksmestere og en NEZvinder, som
jeg tror er en rekord. Mange af klubbens kørere har igen i år, deltaget i udenlandske løb.
Så det kan klubben være rigtig stolte af
Når nu vi alle er samlet her, er der et spørgsmål, som vi ikke kan komme uden om. . nemlig, hvordan går det
med den ny bane? Vi har gået meget stille med dørene og gør det stadig. Håber på der er forståelse ang.
dette.
Vi så jo sidste år hvor hurtigt det går, fra der bliver lagt noget ud i pressen. Naboer osv. er hurtigt i kløerne
på os og det hele blev ødelagt. Det hele varede under 24 timer.
Sidste år var vi også tæt på et andet sted, men der kom en offentlig vej samt en gravhøj ivejen.
Så fandt vi er andet sted, nok det mest egnede til dato. Vi har lagt i forhandlinger hele sommeren men også
her måtte vi gå forgæves, trods stor indsats fra baneudvalget samt kommunen.
Vi kigger videre og håber at vi finder det rette sted til en ny motorbane. Håber at vi stadig har jeres fulde
opbakning om projektet, som jeg er sikker på vi har.

Jonas.

