Verksamhetsberättelse

för Veinge MCK verksamhetsåret 2007
2007 har åter igen varit ett mycket aktivt år i Veinge MCK, där väldigt många medlemmar
gör ett riktigt bra jobb för att utveckla klubben.
Styrelsen har under 2007 haft 7 st protokollförda möten inklusive årsmötet. Föreningen har
varit representerad vid tävlingsplaneringsmötet i Alvesta o vid Södra distriktssårsmöte i
Växjö. Vår traditionsenliga tävling på våren genomfördes 31 mars o 1 april med ett gott
deltagarantal. Under hösten stod vi som arrangörer av MX-Champ(DM) o MX Alliansen.
2 st klubbmästerskap på höstkanten har också anordnats, där vi fick 3 nya klubbmästare.
Medlemsantalet under 2007 har varit 152 st, alltså en liten ökning från året innan. Antalet
gästtränande förare har varit många i år också. Det brukar vara ett tecken på att verksamheten
o banan är i ”gott skick”.
Även under 2007 har Veinge MCK anordnat crosskola för de unga nybörjarna som varit
mycket omtyckt. Uthyrningsverksamheten har det varit bra fart på också. Detta är bra för
tillströmmningen av nya medlemmar.
Tidigt på våren kom ett förslag upp om vi även kunde genomföra crosskola för de som börjat
köra som vuxna. Detta genomfördes vid 5 tillfällen och blev väl mottaget med många nöjda o
glada deltagare.
Framåt sena hösten så anordnades en ”mekarkurs” på 3 tillfällen. Detta var uppskattat!
I övrigt under 2007 så har vi installerat en värmepump i klubblokalen, blivit miljöcertifierade
av Svemo, köpt in ett helt komplett transpondersystem med alla tillbehör, spikat ny gavel och
satt nytt undertak vid sekretariatet o omklädningsrummet.
Klubben har haft 4 st arbetsdagar och vid en av dessa byggdes banan om en del. Kabel har
grävts ned för överföring av information mellan varvräkning-sekretariat-depå o ett nytt larm
har också blivit installerat.
Slutligen vill jag tacka för 2007, men även medlemmarna ska ha en stor eloge för deras
engagemang i klubbverksamheten. Nu tar vi och blickar framåt på 2008 och hoppas att det har
minst lika många goda saker att erbjuda!
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