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2012 igen et år som har været præget af den økonomiske stilstand der er i vores samfund, det har
vi kunnet mærke på vores, træningsdage hvor der kun har været en rimelig tilslutning op til løbne,
medlemstallet er også gået lidt frem.
Bestyrelsen havde ved sidste generalforsamling genvalg til alle, det gør jo at opgaverne blot
fortsætter med at blive udført, men vi bliver nød til at finde en løsning på hvordan at opgarverne
også i fremtiden bliver udført, man fornemmer at holdningen nok mest blandt de unge
medlemmerne mere og mere går i retning af, at jeg vil have alle fordele blot andre laver arbejdet
for mig, og er det ikke som jeg ønsker det skal jeg nok finde en og brokke mig til, og hvis jeg endelig
skal lave noget bliver det det jeg har lyst til og ikke det der er nødvendig.
Løb. I år har vi kørt 4 klub løb og 3 åbne løb, vores klub løb er tilbage i den gode gamle facon dog
blev det første koblet sammen med Syd cup, deltagerantallet har igen i år været fornuftig dog har
der ikke været så mange i Cadett klasserne, Baltic Cup blev i år et X30 løb desværre med et
deltagerantal der var langt under det promotoren havde lovet, Super Kart havde et rigtig flot
deltagerantal den eneste løbs serie der havde fremgang i Danmark i 2012, som det sidste løb
havde vi sagt ja til at hjælpe DASU med at få et DM for Rotax og Rok klasserne op at stå, da vi var til
møde med dem lovede de guld og grønne skove men skoven var desværre falmet en del inden vi
nåede frem til finaleløbet som vi havde sagt ja til, men med en stor indsats af alle fra klubben som
stod bag løbet, blev det lige som årets andre løb et fantastisk velafviklet løb, UNDEN undtagelser
har alle vores løb fået STOR ros over hele landet.
Fester. Igen i år blev vores klubfest afholdt i en bowling hal så vi mellem hovedret og dessert kunne
få lidt motion og det sammen med en masse hygge snak, lotteri, og uddeling af en masse flotte
pokaler gjorde at det blev en rigtig hyggeaften.
Kurser. Det er en bydende nødvendighed at flere melder sig til kurser, lige fra laveste til højeste
officials uddannelse, så der bliver flere der påtager sig opgaven med at stå for vores trænings dage
og påtager sig opgaver når vi køre løb, selvfølgelig de løb som de ikke selv deltager i. i år var vi
katastrofen nær, vi havde med stor besvær fundet to til at passe tårnet, det er langt under det der
bør være og så skete der det at den ene måtte forlade tårnet på grund af sygdom, jeg er godt klar
over at ingen opdage det, men det skyldtes kun at den ene der var tilbage havde MANGE års
erfaring, så jeg vil opfordre jer til at overtale koner, kærester, og alle andre som vi møder til løbne
og som har meget mere forstand på at køre løbne som vi har til at melde sig.
Information. Alt information foregår på klubbens hjemmeside som styres af Erik og Per og de
modtager gerne indlæg til siden.
PR. Det arbejde som Preben fik startet sidste år, og alle de kontakter han fik skabt, og som han har
fulgt op på i år, har givet klubben en fantastisk god presse dækning, desværre føler han ikke der er

opbagning fra de øvrige som har sagt ja til at være med til at løse opgaven, der er også blevet lavet
skilte til at opsætte ved indfalds vejene til Grindsted, når vi køre åbne løb, også her måtte han
hente hjælp uden for pr. udvalget både til at fremstille skiltene og til opsætning og nedtagning så
skal vi fortsætte den fantastiske udvikling som Preben har opnået på dette område så må der nogle
flere aktive kræfter til.
Men også den perfekte håndtering af vores løb og vores veludbyggede og velholdte anlæg har
givet os en flot avisomtale på Sjælland hvor vi blev sammenlignet med formel 1
Miljø. Gamle SURE mænd går rundt på vores anlæg og skælder og smælder når vi støjer eller griser
hvor vi ikke må, resultatet af det arbejde hænger på opslagstavlen i klubhuset, nemlig en pletfri
miljø syns rapport, og HUSK det modsatte er en LUKNING, så i kan simpelthen ikke være bekendt at
skrue uden underlag og stå og larme hvor ikke må, men hvis i ønsker anlægget LUKKET så fortsæt
det vil hurtig lykkes.
Fremtid. Efter at bane Danmark i pressen efter lyste idéer fra foreninger og andre til en fremtidig
anvendelse af banearealet, har vi fra klubben henvendt os med ønske om at købe stykket fra
Vesterhedevej til og med den gamle losseplads, fordi hvis der i fremtiden skal ske en udvidelse af
gokartbanen vil der være mest sandsynlig at vi kan få en tilladelse til det i dette område.
Vi har også indledt et sammen arbejde med 2 skoler som i fremtiden gerne skulle give flere aktive
medlemmer til sporten.
Tak. Til slut vil jeg TAKKE alle dem som til trods for det store arbejdspres det giver når der er for få
til at løse opgaven har fået det hele til at fungerer med håbet om at vi til næste år er mange flere
til at løse opgaverne så vi også i fremtiden kan rose os selv med at være Danmarks bedste klub.
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