DRC Formandens beretning 2016/17, v. Hans Jørgensen, 08/03-2017.
Vores nu 63 år gamle klub har gennemført en række aktiviteter i løbet af året.
I marts startede vi klubåret med en generalforsamling – den sidste gang på Osted kro - som
nu er lukket.
For fjerde gang i denne serie blev der holdt Tour de Nam-Nam - et super flot og festligt
arrangement. Denne gang blev løbet kørt på Nordsjælland med en udfordrende rute - så
udfordrende, at jeg sikrede mig en sidsteplads. Vi hyggede os med gode kaffepauser og
frokost. Løbet blev afsluttet på kro med en beskeden middag og præmieuddeling. Per og
Erik havde igen lavet et perfekt motorløb, og de har allerede planlagt Nam-Nam 2017 nærmere sagt lørdag den 29 JUL. Jeg glæder mig til løbet og er ret sikker på en bedre
placering.
Øresundsrallyet blev afviklet for 6. gang - Michael Eisenberg var tovholder og Erik
Andersen var løbsleder. Løbet talte i FDM DASU Classic og havde 55 deltagende hold, men
særligt skal nævnes, at vi havde 18 nye hold med - det bedste i hele serien. En række af
klubbens medlemmer var med til at afvikle dette fantastiske arrangement. Løbet i 2017
bliver afholdt den 6 MAJ - Per, Erik, Michael og Carsten står for produktionen af løbet.
Igen i 2016 havde vi en jule-komsammen, som i 2016 foregik hos Toyota Danmark. René
Mouritsen, Kenneth Saust og Michael Eisenberg gennemgik Toyotas spændende
rallyhistorie. Herefter besøgte vi TD værksted, hvor vi kunne se og røre ved en række
spændende køretøjer. Slutteligt præsenterede TD sine visioner for VRC 2017. Undervejs fik
vi lidt godt til ganen, gløgg og æbleskiver mm.
Igen i JAN 2017 har DRC lavet starten på Rally Monte-Carlo Historique. Denne gang i tæt
samarbejde med HMS of DASU formand Bent Mikkelsen. I år blev starten afholdt ved
Sommers Automobile Museum i Nærum. En række af DRC medlemmer var med til, at
dette arrangement kunne gennemføres med stor succes. DRC har nu opnået så stor tillid
fra Automobile Club de Monaco, at de nu kun sender deres løbskommissær til selve
starten. Traditionen tro inviterede Monacos konsul på en forfriskning efter starten.
Vores medlemsblad DRC-NYT er udsendt 1 gang i 2016. Tak til Michael for hans arbejde
med både tekster og billeder. Michael er meget lydhør for jeres bidrag til bladet. Vi beder
fortsat alle medlemmer om at fortælle om sig selv og sender det ind til Per, så vi alle kan
være med på hjemmesiden.
Jeg vil takke mine bestyrelseskollegaer for det gode arbejde, som de har leveret samt 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 2016.
Herefter vil jeg sætte beretningen til debat og til forhåbentlig godkendelse.
Hans Jørgensen, formand

