Referat af generalforsamlingen i GGK.

Alice fra G.S. Revision blev valgt som ordstyrer.
Indkaldelse til generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

Formandens beretning:
Formandens beretning blev godkendt.

Info fra løbsudvalget
Løb til sæson 2012:
I sæson 2013 vil der blive kørt følgende løb: 4 klubløb begrænset løb med følgende klubber : Søndersø, Vojens, Skærbæk og DKma.
Dette er kun, hvis der er opbakning fra medlemmerne til dette. Dette kræver jo selvfølgelig også, at bemandingen til disse løb, det
har desværre været lidt problematisk i 2012.
Det skal nævnes at det kun er klubmedlemmer i Grindsted Gokart Klub, som kan blive klubmestre.
Husk at tilmelde dig til kursus, vi har brug for det.
Syd Cup kører vi igen i 2013 med følgende klubber: Skærbæk, Vojens, Als, Søndersø og Grindsted. Afvikling forventer vi bliver som i
2012, løbsdatoer er ikke fastlagt endnu.
JMF 2013: Afholder Vojens ( indtil videre) Endagsløb for alle klasser iflg. Regl. 6. Der vil blive sammenlæggelser af klasser afhængigt
af deltagere. Tillægsregler til JMF laves af VKK med tilføjelse af dæk: kører stiller selv med dæk, der må bruges nye og gamle.
Forårsløb: Baltic Cup ( Åben løb er ikke helt afklaret, rok chal/cup X30 )

Da vi ellers ikke var tildelt DASU Cup/DSK (navn ikke fastlagt) i år, blev vi ringet op om vi ville tage et løb her i 2013,sagde vi ja til
dette. Vi har så søgt om løb d. 3-4. august. Der vil blive kørt KZ2, KF2, KF3, Cadett J evt. Cadett mini. Dette er ikke helt klarlagt
endnu, da reglement 6 og det ny KU ikke er på plads endnu. Det samme gælder for løbskalender 2013, der kan stadig komme
ændringer.

Under ovenstående punkt, blev der snakket om, at miniput gerne ville have lov til at køre en ½ time i middagspausen ved klubløb.
Vi forsøger at gøre, hvad vi kan, men igen, det kræver ekstra hjælp for at gennemføre tingene.

Edvard fortalte om, at GGK gerne vil købe jorden omkring banen, hvis dette kom til salg. Det vil der komme mere information om
senere, hvis dette bliver aktuelt. Måske skal der søges fonde til indkøb af banen.

Regnskabet blev gennemgået, årets resultat blev 141.785,00. Regnskabet godkendes.
Inden der var valgt til bestyrelse, blev der nævnt at Preben i 2012 har gjort et kæmpe stykke arbejde i PR udvalget. Han har formået
at skaffe en masse omtale i aviser, det får han et kæmpe skulderklap for.

Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Sanne Jørgensen
Edvard Madsen
Else Marie Junker
Henrik Kristensen

Og vupti så var alle genvalgt.
Suppleanter:
Kim Hansen
Martin Nielsen
Valg af revisor
Benny Thomsen, som blev genvalgt
Ny suppleant blev: Mogens Andersen
Valg af udvalg:
Baneudvalg:

Kim Bundgaard
Ole Madsen
Jens Hansen
Henning Andreasen

Løbsudvalg blev:
Erik Madsen
Jørn Germansen
Per Thomsen
Paw Madsen
International licens:

Edvard Madsen

PR udvalg:
Michael Kristensen
Preben Pedersen

Webmaster:
Erik Madsen

Der var en lille snak omkring forum på hjemmesiden. Nogle forventer svar med det samme, hvis man spørger om noget. Det var der
delte meninger om. Preben tager en snak med Erik om, hvordan man kan bruge forumet.

Indkomne forslag:
Forslag om at flytte klubfesten fra fredag til lørdag, dette blev godkendt.

Jesper Møller ville gerne have taget træningstiderne op til debat, så træningstiderne bliver ligeligt mellem miniput, cadet mini og
øvrige klasser samt om klare regler omkring færdsel på banen under træning, da han oplevede forskellige regler omkring dette.
Der blev snakket frem og tilbage om, hvordan man kunne fordele tiderne anderledes. Det er kun Cadet mini og Cadett junior, som
må træne sammen, vi skal kunne sende alle ud at træne på en forsvarlig måde. Træningslederne må gøre deres bedste for, at alle
får så meget køretid, som muligt og på bedst mulig måde.
Der er klare regler omkring færdsel på banen og der må ikke opholde sig nogle på banen under kørsel.

Martin Nielsen ønsker offentliggørelse af referat af bestyelsesmøderne.
Referaterne bliver sat i en mappe, hvor alle medlemmer kan læse dem.

Arne Poulsen ønsker at indføre tidsstraf i forbindelse med klubløb i GGK, hvor der gives en advarsel.
Forslaget blev vedtaget og løbledelsen finder en passsende tidsstraf, som bliver skrevet i tillægsreglerne.

John Nielsen ønsker at stille forslag om, at der kommer en standard for hvor og hvor meget motorer må startes uden for parc
ferme, således at det er ens for alle kørere og til alle løb.

Det blev vedtaget at man må starte karten op i ca. 1.min mellem volden og Parc Ferme ved klubløb.
Peter Germansen stillede forslag om, at ungdomsskolerne ikke skulle betale for at deltage i klubløb til gengæld skulle de hjælpe til
andre løb.

Dette blev ikke aktuelt.

Johnny Jørgensen havde forslag til mini og miniput.
Det var igen mht. hvor meget træningstid de skulle have. Det havde været oppe før og det blev igen sagt, at træningslederne skulle
gøres deres yderste til at alle får så meget træningstid, som overhovedet muligt.

Så blev det tid til kaffe og snak under eventuelt.

