Beretning for 2018
Velkommen til denne generalforsamling 2019.

Aktivitetsniveauet på banerne har i 2018 været rimeligt højt, vejret var jo også
rigtig med os. Desværre mest på off-road, da det jo som bekendt på en eller
anden måde fortsat er nedgang på on-road. Til trods for at vi for ganske få år
fik nyt asfalt på er der på on-road siden ikke den store tilslutning. Vi forsøgte
på et område midt i banen med en prøve sprøjtning af det lidt mere klæbelige
asfastprimer. Resultat virkede for nogle og for andre ikke. Vi har indkøbt en
sprøjtevogn med et absolut bedre resultatet da først blandingsforholdet var på
plads. Men uanset hvor meget vi prøver og lægger arbejde i så er der til tider
en kritiske holding. Vi kan alle sammen stå henne i hjørnet og brokke os eller
give udtryk for vores negative holdninger. Det at være medlem af en klub
forpligter også den anden vej, vi forventer også at du bidrager til det arbejde
der er for at holde klubben i live. Bestyrelsen er ulønnet, og lægger en del
arbejde i klubben for at du kan komme ud og køre.

Der er ingen tvivl om, at der blandt vores medlemmer både er de mere
rutinerede og de mindre øvede. Men vi skal ikke glemme, at initiativet med
sprøjtning er tage for at tilgodese alle – store som små kørere uanset niveau.

Med hensyn til at Glostrup kommune ville flytte os til et andet sted i kommunen
– har vi ikke hørt mere.

Vi skal være mere aktiv, altså deltage i de arrangementer som Kommunen
arrangerer, være synlige overfor skoler, fritidshjem, kulturnat osv. Dette ville

også gøre os mere synlig, for blandt andet at øge vores medlemsskare og
skabe bevidsthed om vores eksistens hos Kommunens Borgere. Men igen
kræver det medlemmerne stiller op. Så hvis der er nogle med gode ideér og
lyst til at føre dem ud i livet så kom frem.

Hvilket bringer os hen til spørgsmålet: Skal vi afholde DM løb i den ene eller
anden union – eller begge. Der er ingen tvivl at afvikling af løb bidrager til
klubben drift. Hvis vi skal - forpligter det. Som situationen er nu - er det den
samme smalle gruppe som mere eller mindre står for hele. Vi mangler folk til
teknisk kontrol, kantinefolk, dommer/løbsleder. Servicefolk der klargører inden
løbet og rydder op efter løbet. Klipper græs. Svinger fejekosten. Drømmen er
selvfølgelig, at hvis der er løb på off-road hjælper on-road folkene og vice
versa. Som det er nu må vi betale folk, udefra, for at hjælpe til der hvor
pengene tjenes. Dette indebærer, at der bliver færre midler til drift af klubben.

Antallet af deltagere til de enkelte løb har ikke været tilfredsstillende. Omvendt
har der været gevaldig aktivitet både på og udenfor klubdagene. Der er
kommet nye medlemmer. Vi synes, at flere nye havde være godt og måske
skabt noget mere dynamik.

I 2018 afholdte vi et Åbent Hus arrangement – Fri Bane 2018 - på begge
baner, hvor vi inviterede alle. Øvede som begynder der for det meste kun
havde kørt hjemme på gaden. Der var åbent for alle og de havde mulighed for
at komme med deres egen bil og prøve den på en rigtig bane. Ca. hver time
var der opvisning fra de mere erfarne kørere som gav den gas og samtidig
viste hvordan du kan få det optimale ud af at køre på en rigtig bane samt give
råd og vejledning. Der blev igennem dagen hygget og ved frokost blev der
tændt for grillen vor klubben var vært med pølser og brød. Blandt de
fremmødte var der både nye og gamle ansigter. En succes som vi afgjort
mener der skal gentages i den komme sæson.

Der er kommet nye skraldespande, et mindre antal, som gerne skulle være
mere praktiske at tømme. Vi har en forventning om at vi fortsætter med at
have den ”store container” stående som så tømmes når vi anmoder om det.
Godt nok har de fået farver, gule og blå, hvilket kan skabe associationer til en
fodboldklub på Vestegnen. På trods af farverne skal det ikke afholde dig fra at
benytte dem. Så husk at hive poserne på de fyldte op spande op og sæt en ny
pose i som ligger lige ved siden af.

Med hensyn til nøgler overvejer vi i bestyrelsen at få en elektronisk lås. Det vil
sige, at alle betalende medlemmer vil, mod et passende gebyr får udleveret en
nøglebrik. Brikken vil den 1. januar blive deaktiveret og bliver først aktiveret
når fornyet betaling er registreret.

Og så en lille reminder: Uanset hvor god eller dårlig du er til at køre på
banerne skal vi ikke i den kommende sæson igen opleve uheldige episoder
hvor nye kørere føler sig lidt klemt af de mere erfarne. Dette er selvfølgelig
ikke meningen, der er ingen der har fortrinsret til kørsel på banerne. De er
medlem og har samme rettigheder og forpligtelser som alle andre medlemmer.
Der vil forsat være ud over det almindelige vedligeholdelse være et par
projekter som vi skal tage stilling.
Alt i alt er der over sæsonen ydet en virkelig god indsats af dem der var der hvilket vi i samlet flok kan takke os selv for.

Tak for ordet.

