Formands Beretning 2017.
Det har været et spændende og lige pludselig år.
TL kursus i feb. 22 deltager og det flest var fra Kolding.
Betydet at tl vagt har gået super godt og der har været god opbakning til det.
JN Tryk luft har lånt os en gravemaskine i foråret og Lasse Rasmussen (Thomas og Søren`s far)
kørt 20 timer i den over en weekend til ret banen op så den kunne dræn ordentlig.
Det har betydet at banen har nok været åben mere i år end alle andre år.
Torsdags teknik træning startede lige efter vi skiftede til sommer tid og det har været super godt
med Nick`s træning. Vi haft Jesper Kjær Jørgensen en enkelt gang og Kasper Jensen flere gang og
så har vi haft nogen fri træninger også.
Benjamin, Barbara og Andreas Elkjær har trænet de Micro kører.
Kolding bliv bedt om til overtage en EM 65, 85 og maxi afdeling fra Slovakiet og det gjord vi til
påske med kun 17 dags forberedelse. Selv om vejret var bestemt ikke med os fik vi samlet nok folk
og afviklet løbet. Vi har fået meget ros fra FIM præsidenten og juryen. Dmu`s general sekretær
Jonas Nygaard har personligt rost os sidste weekend til klubleder seminar for vores meget
velorganiserede løb. Vi er blevet spurgt om vi vil gøre det igen i 2018 men jeg har takket nej for nu.
Vi skal lige har lidt mere styr på klubben og uddelegering hvis vi skal prøver det igen.
I maj haft vi en weekends trænings lejr med Morten Justesen og som fra feedback var det en meget
fed weekend.
Trial holdt en DM i Juni.
I Juni haft vi lavet nogen nye støj målinger som skulle gav et endnu bedre resultater for vores
miljøgodkendelse men Kolding Kommune har stadigvæk har ikke lavet den færdig.
I august lejede vi banen ud til FMS så de kunne afholde deres afdeling af Fyns cup.
Vi har købt et planer skær eller dozer blad til hjælp til bane klargøring og det har betydet at vi selv
kan vedligehold banen meget bedre. Vi kan flytte en del jord med den, til de steder hvor vi gerne vil
have jorden hen. Vi kan nu vedligehold banen så vandet kan løb af. Det har også betydet at banen
har været meget bedre og vi kunne køre på den ofte også selvom det har vejret regn vejr. Men vi har
meget brug for flere folk til hjælpe med bane klargøring fordi det er et konstant job at vedligeholde
banen så den ikke bliver udhulet. Når den bliver udhulet og den regner og samler vand i de huller så
går der meget længere tid før den bliver god igen. Specielt på den her årstid.
August holdt vi JM FM som var et godt løb selv om det regnet en del inden.
RGS Nordic, vores nabo sponserede 90m3 grus, last biler og en kæmpe gummiged til hurtig at lave
en stabil indkørsel til parkerings pladsen dagen inden JM FM hvor det regnede. Tror nok at der kun
var 2 biler der skulle trækkes fri.
DMU har fremvist 3 typer elektronisk flagpost systemer. Det kunne være fedt men lige nu kan de
ikke helt opfylde de krav som dmu vil gerne have.
I sept. holdt vi classic cross og fra tilbagemeldinger har jeg hørt at de vil meget gerne køre på
Kolding banen igen.
Oktober holdt vi vores forsinket sidste afdelinger af klubmesterskab. Banen var god i det første heat
og knap så god i det anden heat men jeg syntes at det var en sjovt dag.
Vi havde klubfest den sammen aften med masser af lækker mad og selvskab, så det var en meget
hyggelig aften. Mening er at vi skal holde den sidste afd. af klubmesterskab mens det er stadig er
varmt vejr og hold klub festen sammen aften. Det prøver vi igen i 2018.
Hvad har klubben brugt penge på i år? Ny Planeringsskær, rør, kabler, slange, sprinkler tops og
pump til sprinkler anlæg 30.000kr, anden harve 1000kr, traktor dæk 4200kr, rep. af traktor dæk, rep.
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af pumpe til vandvogn 20,000kr, ny leje og pakninger til vandvogns kraftoverførsels aksel ca.
3000kr, olie skift og alle filter skiftet på den stor traktor, rep. af flere utætte hydraulisk slanger og
rør på den stor traktor, ny batteri og generator på den stor traktor, diesel til gravemaskinen og
traktoren 23000kr, 2 gang prøvet at få sten samlet op på banen 8250kr, ny god kvalitets buskrydder
7500kr og pælebor 4500kr, rytter gård strøm kabler og tavle 12000kr, rep. af motor på låne cykle
pw80- arbejdskraft sponsoreret af Ole- OC Racing.
Man kan se at vi bruger en del penge til holde klubben kørende og vores største indtægts områder er
trænings gebyrer og løbs indkomst. Det er der for vigtig at vi alle hjælper med bane klargøring,
træningsleder vagter og til løb så vi kan præstere en høj kvalitets bane og løb så folk har lyst til køre
i Kmck.
Vi har været heldig at vi fik sponsorat penge i år som har gjort det muligt at vi har haft mulighed for
at investere i opgradering og servicering af vores redskaber til banen.
I har valgt at vores bogføring af vores regnskab bliver lavet af en revisor. Da jeg laver for mange
andre opgaver i klubben i forvejen og med arbejdet har jeg ikke haft tid til at se det igennem før det
bliver bogført. De endelige tal er rigtige men opdeling skulle har været lidt anderledes, så de
forskellige kontoer repræsentere ikke det rigtig billede af klubbens økonomi. Klubben har brug for
en kasserer der kan tage sig af denne her opgave.
Lidt om dem som opnået top resultater.
Magnus Gregersen fik en 2 plads til mini open JM FM.
Jayden Schmidt 85 kører, er optaget i et tysk team som vil udvikle ham med mål til kval ind i adac
masters series sidst på året. Han kvalede ind til den anden afd. så det var flot. 6 plads til Mini open
JM FM
Rasmus Pedersen. 85 kører. Brækkede lårben skinne ben og kravben sidste år. Kvalede fint ind til
EM finalen som blev aflyst. EM hold blev han nr. 1 og nr. 2 som sikrede dk med en sølv medajle.
Adac sluttede i top 5. skiftede til 125cc og kørte på den første gang til DM finalen og fik en 6
(sjette) og anden plads. Meget imponerende.
Barbara. Lå til at vinde DM dame klassen i år men lige inden sidste afdeling kom hun til skade og
bliv indlagt, men nåede at køre en anden plads hjem alligevel.
Søren Rasmussen. Lå til at vind 125 DM og enduro Junior DM. Han vandt enduro med 1st plads i
alle afdelinger men kom til skade inden sidste afdeling af dm 125 og nåede at køre hjem en 2 og 3
plads til en samlet anden plads til DM. 8 til JM FM.
Lasse Junge til DM 125 fik en 4 plads. Vandt 125 JM FM
Bobbi en 5 plads DM 3 til JM FM
Benjamin Mathiesen mx1 c ? plads
Thomas Rasmussen. Lå også til at vind enduro maxi A DM men han kom også til skade og endte
med en 3 plads. Til DM Amx2 blev han nr 16, 15 til JM FM
Thomas Feddersen blev nr 13 til DM Amx2, 12 til JM FM
Holdt DM- Lasse Junge, Søren Rasmussen, Thomas Rasmussen blev 6.
Holdt DM Mini – Magnus Gregersen og Jayden Schmidt blev nr 9 selv om de var kun 2 og fik max.
straf point for den manglende kører. Hvis Rasmus Pedersen fik lov til køre for os i stedet for EM
holdt vil vi nok have været på skamlen igen.
Ole fra OC Racing fik 2 plads til OB 50+ JM FM
Vi lavede også en online undersøgelse så vi kan styre klubben mere i den retning som medlemmer
ønsker for deres klub. Resultater kan ses på
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcA3OqCJe1FOGM9HXQGnmDbVtaipv8IOa0PNvc
UZ-o91VV7Q/viewform?usp=sf_link
Tak for et sjovt år og vis ses der ud igen.
Mvh. Ian Fasken
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