Referat af generalforsamling i GGK den 26.11.2013
Per fra Revision Plus A/S blev valgt som ordstyrer.
Indkaldelse til generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Inden generalforsamlingen startede blev der holdt 1 minuts stilhed for de to medlemmer, der
er gået bort i 2013.
Formanden fremlagde sin beretning.
Beretningen blev godkendt.
Info fra Løbsudvalget:
I sæson 2014 vil der blive kørt 4 klubløb.
I foråret vil der være DSK
I efteråret vil der være et åbent løb.
Der er plads til yderligere et åbent løb. Dette er endnu ikke fastlagt.
HUSK at tilmelde dig kursus – vi har brug for det.
GGK vil stadig gerne købe jorden omkring banen, men jorden skal ligge endnu et år inden
der vil ske yderligere.
Regnskabet blev gennemgået. Årets resultat blev kr. 132.120 på trods af at der er sket større
investeringer i løbet 2013.
Regnskabet blev godkendt.
Inden der var valg til bestyrelsen, blev det nævnt at Preben også i 2013, har gjort et kæmpe
stykke arbejde i PR udvalget. Han har formået at skaffe en masse omtale i aviser. Det får
han et stort skulderklap for.
Valg til bestyrelsen.
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Det blev vedtaget at §9 ændres. (Klubmesterskab/tillægsregler)
”senest 15. februar” slettes. I stedet skrives ”offentliggøres senest 14 dage før første klubløb.
Indkomne forslag:
GGK Elite:
Forslag fremlagt af Allan Spicker. Projektbeskrivelse var indleveret.
Det blev besluttet at Allan går videre med projektet. Det blev oplyst, at der ikke er resourser i
bestyrelsen til at være med. Allan vender tilbage først i det nye år, med navne der kan varetage opgaverne.
Der er tale om et selvstændigt navn ”GGK Elite” som ikke bliver blandet med GGK og GGK’s
venner, heller ikke hvad økonomi angår.
John Nielsen spurgte til Professionelle officials korps:
Ved årets DSK løb vil der formentlig blive udpeget en official, der kommer med til alle løb.
Navn kendes endnu ikke.
En tekniker og en løbslederassistent er nævnt i DASUs referat. Dette er ment som en hjælp
til de klubber der mangler officials.
Jørn Germansen oplyser, at ønsker til reglementsændringer skal sendes til hans mailadresse, da ønsker SKAL sendes via klubben, da de ellers ikke bliver taget med.
Edvard Madsen havde et ønske til ændring i reglement:
Han ønskede en konkret beskrivelse af straf for overhaling i gul flagzone. (10 sekunders straf
eller sort flag).

