GGK’s formands beretning for 2006
Igen kan vi se tilbage på et godt og aktivt år, hvor vi kunne glæde os over, at de anstrengelser vi
gjorde sidste år med at lave afstand mellem bane og sand, har vist sig at være en rigtig god ide. Dog
må vi sige at stenene ikke virker helt efter hensigten. Det kan måske klares med en anden
udformning af kurps. Vi mangler dog stadig at få rettet nogle gamle kurps, men der var desværre
ikke det store fremmøde på vores efterårs arbejdsdag
.
Året startede i festligt lag, nemlig med ungdomskørernes hygge weekend midt på vinteren. Det blev
igen i år en vellykket weekend, som er blevet til en fast begivenhed. Det må siges at være flot, da
det er de unge selv, der står for det hele, sammen med en forælder, som til næste år hedder Hans
Jørgen
Året sluttede også i festligt lag, nemlig med vores præmiefest, som i år blev holdt på Vorbasse kro
med en rigtig flot tilslutning. Der var som sædvanlig lavet et kæmpe arbejde fra festudvalgets side,
for at gøre årets præmiefest til noget man med glæde husker tilbage på. Tænk blot på de gamle
damer vi igen i år fik besøg af.
År 2006 blev igen et år hvor GGK kørere har gjort det rigtig flot, og igen i år er det de helt unge
kørere, som står for en stor del af de flotte resultater.
Kort sagt, det er gået godt i 2006, og der kunne skrives meget mere om de mange flotte sportslige
resultater, som I har opnået i år.
Kurser:
Jeg vil igen opfordre jer til som minimum at deltage på et 615 kursus. Det koster kun en lørdag og
giver et bredt kendskab til, hvordan man bruger reglementet. Det har vi alle brug for, hvad enten
man er mekaniker, kører eller official. Vi skal også have nogle flere med på de videregående official
kurser. Det gælder såvel dommertårn, løbsleder, teknisk kontrol og ikke mindst bane observatør. I år
har bemanding af banen til klubløbene været på minimums grænsen, og til de åbne løb har vi ej
heller været overbemandet.
Løb:
Vi har i år afholdt fire klubløb og to åbne løb. Til klubløbene har deltagerantallet været lige så flot
som vejret, og mange nye kørere har deltaget. Det første åbne løb var 2,4 timers Kart Le Mans, hvor
deltagerantallet var meget skuffende. Det var dog en stor glæde at snakke med dem, som tog sig
sammen til at deltage i løbet. Alle var meget tilfredse. Det andet åbne løb var en afdeling af Jysk /
Fynsk mesterskab, som stadig er en populær løbsserie med et flot deltagerantal.
Til næste år skal vi afvikle en afdeling af Jysk / Fynsk Mesterskab samt 1 afdeling af Super Kart.
Klubblad:
Ja vi har stadig et af Danmarks flotteste klubblade, men vi må nok konstatere, at i den form den har
nu, er tiden løbet fra den, da hjemmesiden er en langt hurtigere måde at informere på. Så her ligger
en opgave til bestyrelsen.
Hjemmesiden:
Vi har en meget velfungerende hjemmeside, som er en af de mest besøgte klubhjemmesider. Den er
meget enkel og nem at finde rundt på. Den indeholder alle informationer om klubben og bliver
løbende opdateret. Vi har fået meget ros for løbstilmeldingssiden. Såfremt I mener der mangler
noget, er I velkommen til at kontakte Erik, som igen i år har brugt meget tid på at passe
hjemmesiden.
PR:
Det er et af de områder, hvor vi bør blive meget bedre. Både fra klubbens side, men ikke mindst fra
de enkelte medlemmer. I år er der dog nogle af jer, der har fundet tid til at skrive pressemeddelelser
og fået spalteplads i aviserne, men det kan blive meget bedre. Det er jer der laver resultaterne og
dem kan I være meget stolte af. Derfor vil det være en rigtig god ide, hvis I skrev lidt om dem, og

sendte det til aviser og ugeblade. Med moderne IT teknik er det ikke noget, der kræver meget tid.
Det er blot at komme i gang. I skal jo huske, at i det daglige gemmer vi os bag store jordvolde.
Derfor er det vigtig med så meget positiv omtale som mulig.
Miljø:
Vi har i år søgt om lidt mere miljøtid både til udlejning og ræs, men har fået et blankt afslag. Når vi
skriver 2007, overgår vi fra amtet til kommunens miljøkontrol, og vi har begrundede forhåbninger
om, at det bliver lidt nemmere at komme igennem med små ændringer.
Fremtid:
Ja rundt om på vores anlæg er der efterhånden en del ting, som trænger til en opfriskning, og der er
stadig nogle ting, som aldrig er blevet færdig. Hvis der så er mere energi, når det er lavet, er planen
stadig en stor hal over ParcFerme området.
Tak:
Til sidst vil jeg sige TAK til alle, som har ydet en frivillig indsats, og jeg håber at se jer, og mange
nye, igen til næste år. Det er nemlig jer, der gør GGK til Danmarks bedste klub
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