Formandens beretning 2017:
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Efter vinter pausen startede vi sæson 2017 op med en info dag i klubhuset. Her var der mulighed
for tegning af licenser, hører lidt om sæson 2017 og selvfølgelig nogle der skulle ud race lidt efter
vinter pausen. Der var flot fremmøde så det gentager vi til sæson start 2018. Banen var igen klar til
sæson start, efter de frivillige havde givet den en kærlig hånd efter de regn fulde vinter måneder.
Tak til alle der i 2017 har været med til at vedligeholde vores bane/område.
Løb 2017:
JFM skiftede navn til Jyde cup og GGK/løbsudvalget havde lavet en lidt anderledelse løbskoncept
som blev fremlagt for SSK-MSS-VKK og AGK på et møde omkring videre førelse af JFM og på dette
møde blev alle enige om at man prøvede den nye løbskoncept/navn. Der er blevet afholdt 3
jydecup løb, med flot antal deltager i DASU klasserne, i Rotax klasserne har det haltet lidt efter
med antallet af deltager.
2017 blev et år hvor vi har prøvet nye udfordringer med vores klubløb, 4 løb på hjemmebane og 2
løb på udebanner i sammenhæng med jyde cup løbene. Deltager antallet har været bedre i 17 end
i 16. Men vi skal stadig prøve om vi ikke kan få de nye kører med.
Klassisk var igen et løb med stort deltagelse, samt masser af underholdning på banen og til efter
følgende aften arrangement i teltet.
I august skulle vi så ligge bane til DM. Her skulle vi bruge en masse hjælper til afviklingen af løbet,
til drift af kantinen, rengøring af toiletter, indsamling af skrald, osv. Disse hjælper vil jeg gerne
takke for den store indsats i gjorde op til og under løbet. I skal huske uden jer kan der ikke
afvikles så store løb i GGK.
Løbs deltagelsen var på kun 93 kører i 5 klasser, må nok siges at det kunne have været bedre.
Aktiviteter:
Der har været 5 træningspas for kører fra 6-18.år med Tommy/Michael, her har fremmødet til
disse nået vores forventninger. Der er også afholdt 3 træningspas for kører over 18.år, her nåede
vi ikke i mål med den forventede antal deltager.
Leje karterne har været udlejet en del ud, dog har vores miniput kart ikke været så populær.
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Vi afholdt også her i 2017 skole aktivitets dag. Kasper tog her igen en stor tørn med dette, så de 75
fremmødte kunne få en god oplevelse på banen. Og her skal der også lyde et stor tak til alle i
andre som hjalp til.
Ungdomsskoler:
Det ser ud til at der her i 2017 har været en positiv fremgang for ungdomsskolerne efter et par år
med tilbage gang, er medlems tallet nu støt stigende. Så en pil opad for jeres arbejdsindsats.
Tronsø skolen har også haft en stor fremgang, her har man 12 elever og til skole året 2018 er pt
indskrevet +12 elever. Igen en god udvikling og god arbejdsindsats.
2018:
Klubløb kører videre i 2018 som i 2017.
Der indgået aftale med følgende klubber SSK-GGK-MSS-AGK-DMKA og MNJ om videre førelse af
Jydecup i 2018.
På møde den 7/11 2017 reviderede vi løbsafviklingsregler for jydecup 2018 så der er mere ens
afviklinger, og ændring af point systemet.
Der er søgt et DSK løb til 2018.
Træningspas/Coach 6-18.år forsætter også i 2018. For +18 overvejer vi stadig om vi skal lave noget
for.
Der arbejdes stadig med udvidelse af banen,
I øjeblikket arbejdes der på etablering af støjvolde med klasse 2 jord, ved etablering af disse vil der
komme en indtægt, som så skal bruges til udvidelse af banen. Når der er kommet en godkendelse
fra kommunen omkring etableringen af støjvolde, laves der buget udkast, samt en layout omkring
bane udvidelsen. Der efter skal der laves støj beregninger som så skal bruges til ny miljø
godkendelse. Så 2019 er nok der man skal forvente at vi begynder at nå i mål med dette projekt.
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TAK :
Da Carola ikke ønsker genvalg til bestyrelsen(kantinen) pga. af familie forøgelse, vil jeg gerne takke
hende for det store stykke arbejde hun har lagt i klubben ind til nu. Vi slipper hende ikke helt,
Carola har sagt ja til at bibeholde arbejdet med ungdomsskolerne.
Tillykke til alle med de gode sportslige resultater i har opnået her i 2017.
Takker alle der har bidraget til at vores klub stadig kan være aktiv på så mange områder.
Per Thomsen.

