DRC Formandens beretning 2015, v. Hans Jørgensen, 07/03-2016.

Jeg vil gerne starte min beretning med at vi mindes vort Æresmedlem Arne Guldmark Hansen, som efter
kort tids sygdom døde Juni 2015 få dage før sin 91 års fødselsdag. Jeg vil gerne at vi kort mindes Arne.
Arne har doneret sin samling af sølvpokaler til DRC, i kan se den største her ved siden af mig. Vi har planlagt
at den skal være DRC fornemmeste vandrepokal, Finn vil senere gennemgå kriterier for at få pokalen. De
øvrige pokaler har vi indtil videre gemt, nogle til fremtidige DRC pokaler og andre som skal anvendes til
erindringsgaver fra DRC, herom senere (Per og Erik).
Vores nu 62 år gamle klub, har gennemført en række aktiviteter i løbet af året.
I marts startede vi klubåret med en generalforsamling, i øvrigt samme sted som i år. For tredje gang i denne
serie blev der holdt Tour de Nam-Nam, igen et flot og traditionsrigt arrangement. Denne gang blev løbet
kørt i området rundt om Isefjorden, med en udfordrende rute, med tre sejladser undervejs. Vi hyggede os
med gode kaffepauser og frokost. Løbet blev afsluttet på Orø med middag og præmieuddeling på kroen.
Per og Erik havde lavet et perfekt motorløb og de har lovet at lave Nam-Nam i 2016, nærmere lørdag den
30 JUL. Jeg glæder mig til løbet og er ret sikker på en bedre placering.
Øresundsrallyet blev afviklet den 9 MAJ for 5. gang, Roskildes borgmester Joy Mogensen var starter,
Michael Eisenberg var tovholder og Arne Pagh var løbsleder. Løbet talte i FDM DASU Classic og NEZ Nordisk
CUP og havde 50 deltagende hold, klart det største DASU Classic-løb i 2015. Ud over Michael og Arne ved
der en række af klubbens medlemmer, som var med til at afvikle dette fantastiske arrangement. Løbet i
2016 bliver afholdt den 27 AUG, Michael er i fuld gang sammen med Per og Erik, som er de nærmeste i
løbsledelsen.
I juli afholdt DRC nye klubrallyløbsleder Jeannette Kvick et arrangement for Motorsport For Life (klubrally
light) arrangement i Ringsted. Løbet gav en række kronisk syge børn en række spændende oplevelser og
det samlede overskud gik til Motorsport For Life. DASU gav fri start og DRC sponsorerede leje af
højttaleranlæg til arrangementet.
Igen i 2015 havde vi en jule-komsammen, som i år foregik den 8 DEC hos Seehusen – Skoda i Helsinge. Vi fik
præsentation af de fantastiske nye lokaler i Helsinge og Skoda. Endnu for tyve år siden kunne en autoriseret
bilforhandler have små, beskedne lokaler, i Helsinge har Niels Seehusen og hans partner investeret 25
millioner i det flotte bilhus. Herudover fik vi lidt godt til ganen, gløgg og æbleskiver mm.
Vores medlemsblad DRC-NYT er udsendt 1 gang i 2015. Tak til Michael for hans arbejde med både tekster
og billeder. Michael er meget lydhør for jeres bidrag til bladet. DRC hjemmeside har fået nyt layout og giver
nu både faste informationer og enkelte nyheder og meddelelser. Vi beder fortsat alle medlemmer om at
fortælle om sig selv og sende det ind til Per, så vi alle kan være med på hjemmesiden. Prøv at gå ind og se,
hvordan andre har gjort – og det gør det selv.
Jeg vil takke mine bestyrelseskollegaer for det gode arbejde de har leveret og for vores gode samarbejde.
Denne tak vil jeg også rette til resten af klubbens medlemmer.

Tak for fremmødet i aften, og tak for et godt 2015.

