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Kristiansand 10. februar 2011
De tørre tall:

Sesongens siste styremøte var 10. februar 2011 og det er behandlet 43 saker i 2010.
Året har gitt Kr. 132.000,- i tilslag på søknader. (Herav 22.900,- i offentlig støtte)
Dette er 300 000,- mindre enn budsjettert og hovedgrunn til dette er at klubben har
vært uten aktivitet for SFO og skolene.
Offroad:

Offroad kom inn som egen gruppe i klubben i april 2009, og siden den gang har det
vært flere forsøk på å skaffe egnet anlegg/kjøreområde. Pr. dato er dette ikke
kommet på plass.
Speedwaybanen:

”Det er duket for åpning i april dersom snøen blir borte før årsmøte”
Denne teksten er hentet fra styrets rapport i 2009 og den stemmer fortsatt.
Anlegget til speedway er nå over et år forsinket. Innsatsen fra medlemmer har vært
veldig bra og vi har investert for Kr. 380 000,- Dessverre gjelder ikke dette for
entreprenøren, som sammen med byggeledelse har vært fraværende det meste av
2010 sesongen. Vi satser nå alt på å få anlegget åpnet til påsken 2011.
Øvrige anlegg:

Offroad leter etter bane. Både Storheia og Kjerrane er faset ut for Offroad sin del.
I Storheia finnes fortatt en mulig åpning for skolekjøring med ATV og RC-bil.
Arrangementer:

Klubben er tildelt 4 løp i 2011.
”Alt er mulig” ble avlyst i både i 2009, og i 2010. Kanskje 2011 blir bedre?
Web-siden:

Klubbens hjemmeside har fått en firedobling av antall besøk siden forrige årsmøte.
Websiden kan i dag markedsføres for å hente inn reklameinntekter.
Viser for øvrig til egne årsrapporter fra Offroad og Speedway.
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