Verksamhetsberättelse
för Veinge MCK verksamhetsåret 2006
Till att börja med så kan vi konstatera att det har varit ett väldigt aktivt år i Veinge MCK. Det
har hänt en hel del på alla fronter.
Styrelsen i klubben har haft 8 protokollförda möten inklusive årsmötet. Föreningen har varit
representerad vid planeringsmötet i Växjö, samt vid årsmötet i Alvesta. Klubben genomförde
sin sedvanliga vårtävling den 8 o 9 april. Deltagarantalet var något mindre än vad det brukar
vara. Detta på grund av den långa vintern. Under hösten stod föreningen även som arrangör
för en deltävling i Nilssons Motor Cup. Vi fick mycket beröm för en väl genomförd tävling.
Två klubbmästerskap har också genomförts. Det skulle varit ett tredje, men det fick tyvärr
ställas in på grund av damm. Antalet medlemmar under 2006 har varit 150 st. Något mindre
än året innan, men antalet aktiva medlemmar har varit fler. Alla medlemmar har skött sina
åtaganden väldigt bra och det ger jag mycket beröm för. Som en reflektion så är detta kanske
därför det har varit så många och tränat på Klintebergsbanan under det gångna året.
Klubben har som under flera år innan även i år anordnat crosskola för nybörjarna. ”Eleverna”
har ökat starkt i antal sedan förra året. Under sommaren genomfördes även ett tvådagars
träningsläger för dessa, som var mycket uppskattat. Även uthyrningsverksamheten vad
beträffar hyrcrossarna har gått starkt framåt.
Verksamheten vad det gäller vår anläggning har under året omfattat arbete på taket som blåste
av. Uppfräschning av klubbhus, omklädningsrum och sekretariat har också gjorts. Det har
investerats i ny dator, skrivare o kopiator. Spolplattan har också iordningställts så att den nu
går att bruka.
I övrigt så har det genomförts en bussresa till SM-Premiären i motocross i Vissefjärda. Vi har
haft ett öppet hus en tisdagskväll i maj och i höst har vi haft en tävlingsfunktionärskurs vilket
har resulterat i 6 nya tävlingsfunktionärer för klubben.
Avslutningsvis vill jag tacka för det gångna året och även tacka alla medlemmar för det dom
bidragit med till klubben och hoppas att 2007 blir minst lika bra!!
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