Formandens beretning 2015
Kære medlemmer i Slagelse Auto Sport
Tak for fremmødet her ved generalforsamlingen den 28. januar 2015. Tak til Christian Arp for at stille op som dirigent.
Det er 1. gang jeg skal aflægge beretning her i Slagelse Auto Sport men det er ikke første gang jeg med glæde kan se
tilbage på et år med masser af gode resultater blandt vores medlemmer. Stort tillykke til alle.
2014 var et godt og et skidt år, godt fordi vi viste at Slagelse Auto Sport igen og nu for 10 gang i nyere tid stadig kan
lave store motorløb, Peugeot Rally DM4 blev en succes, skidt fordi vi måtte aflyse vores SM klubrally.
Men også skidt i det store perspektiv, der er stor tilbage gang i de aktives rækker, det gælder klubrally så vel DM rally
regi. Hvor det til de fleste arrangementer har været små med deltager antallet.
Desværre er det en tendens i mange sportsgrene, i sær efter den nye skolereform og finanskrisen i 2009.
Mangel på sponsorer, manglen på de store marketings budgetter, er direkte årsag i vores sport, måske også det store
regelrytteri og egne rækkers tildens til umoden opførsel på sociale medier, er mulige årsager.
Findes der i øvrigt, andre sportsgrene som har flere regler end vores.
Bestyrelsen lavede i 2010 en målsætning om at Slagelse Auto Sport i 2016 skulle være den mest attraktive motorklub
på Sjælland men også stadig den største med en ønsket medlemstilvækst på 20%, det bliver svært at nå.
Vi er således ved udgangen af 2014 bombet tilbage på 2009 niveau, om end jeg mener vi stadig er den mest attraktive.
Således havde vi sidste år 115 medlemmer.
Det er ikke kun mangel på aktive vi lider under, også de frivillige hjælpere lader vente på sig.
Vi har brug for at der bliver hjulpet til når der er brug for det, ellers går vi i stå.
Peugeot Rally DM4 er det seneste eksempel, kun ganske få trak det store læs, det er bedre når mange kan fordele
byrden mellem sig.
Således har det ikke endnu været muligt at finde energi eller lyst blandt bestyrelsens medlemmer, eller de trofaste
hjælpere til at lave motorløb i 2015 og slet ikke DM rally.
I dag skal vi vælge min. 2 nye bestyrelses medlemmer, jeg håber at mange at jer vil stiller jer til rådighed, så vi kan få
nogle nye friske kræfter med i det spændende arbejde det er at drive en motorklub.
Ud over bestyrelses arbejde, skal der bruges drivende kræfter til sports og aktivitets udvalg.
Vores økonomi er god, kassebeholdningen er stabil, men det koster dog stadig penge at drive en moderne motorklub
og det skal vi huske på og værne om. Mere orientering ved Tina Nielsen (Kasserer)
Vores aktiver blev i 2014 udvidet med støtte fra Slagelse kommune, således råder vi nu over 1 ekstra 20 fods container
til materialer, Peter og Arne har lavet en perfekt løsning på opbevaring af vores materialer, stadig hos PAVA.
Af motorløb blev det til Pava Klubrally og Rally DM4.
Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt 7 bestyrelses møder, flere fra bestyrelsen har deltaget i et væld af møder,
blandt andet ved oprettelse af ny sikkerheds uddannelse, løbs planlægning, Sports Team Slagelses pris uddeling
diverse kursus aktiviteter samt sammenkomster for at pleje vores netværk i lokal området.
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.

Slagelse Auto Sport, Slots Bjergbyvej 38, 4200 Slagelse
CVR.Nr. 34537690 Danske Bank Reg. Nr. 1551, Konto Nr. 3218295
www.sasnyt.dk mail@sasnyt.dk

