Beretning 2013
Året startede med arbejdsdag med et godt fremmøde så der blev skiftet en del curper,
fanghegn og ryddet op i skoven.
I marts kom der en meddelelse fra Edvard at det var slut med frivillig arbejde for
klubben for Herdis og ham. Han følte at bestyrelsen og løbsudvalg var ilorial over for
formanden.
Sportslig bød sæsonen på en bronze medalje til Christian Sørensen til EM og et DASU
Mesterskab til Marcus Mose i Cadett Mini + flere gode resultater i JFM og Kart Cup
Syd.
Derimod halter det med den daglige aktivitet der kommer ganske enkel for få til
træning måske der skal laves en tilmeldings ordning med et minimums antal deltagere
for at trænindlederen møder op.
Løb vi har afviklet ROK DM + X30 og sidste løb var Super Kart selvom det var sidste
afd. blev det deltager mæssig det største i årets serie.
I 2014 er vi sat på løbskalenderen til DSK i foråret og et åbent løb i efteråret.
Vi har deltaget i møde i Skærbæk ang. JFM hvor de fremmødte klubber enedes om at
erstatte Kart Cup Syd og Nord med en med en mesterskabsserie foreløbig med 4
afdelinger.
Kartskolen kom tilbage til Grindsted overordnet et godt arrangement når jeg rundt i
landet bliver opfordret til at Grindsted skal holde Kartskolen igen næste år. Hvilket
fortæller mig at med den gode tilslutning til løb og Kartskole og de mange fremmede
kørere der kommer for at træne på vores anlæg så må det være det rigtige det vi laver.
Frivillige kan vi ikke få for mange af og det ser man ikke til løb i Grindsted der er et
mylder af orange veste overalt og der skal stadig uddannes officials så det vil jeg
hermed opfordre alle til at melde sig der kommer 615 Kursus i klubhuset i løbet af
vinteren.
PR er der efterhånden godt styr på at Preben kommer med artikler til scrapbogen ja
selv DRP4 ringede til mig for at få et interviewer en søndag formiddag så PR hjælper
til at synliggøre vores sport og klub det skal Preben og Michael have stor ros for da det
er de 2 der har trukket læsset i PR udvalget.
Ungdomsskolerne kører stadig fornuftig dog er Vejle holdt da de ikke kunne forstå at
en aftale omkring det materiel der må benyttes også gælder for dem så de ville finde en
ordning.
Tromsø Skolen er nu kommet i gang med Michael Schrøter som leder og instruktør for
Karting og mekaniklinien.
Investeringer har der også været i året der gik, en fejemaskine til afløsning af
fejetraktoren
I løbet af vinteren skal køkkenet bygges om så det er lovlig og vi med god
samvittighed kan have besøg af Fødevarestyrelsen.
Ekstra ordinær generalforsamling indkaldte bestyrelsen til den 22/10-13.
Det blev betvivlet om lovligheden af indkaldelses procesdyren men
generalforsamlingen blev gennemført med forbehold.

Efterfølgende med sekretariatets hjælp kontaktedes DIFs jurist svaret fra Jan
Larsen var at generalforsamlingen er lovlig da indkaldelses procesdyren var ændret i
2006 men ikke rettet under ekstraordinært generalforsamling som det skulle have været
efter daværende bestyrelsesforslag som blev vedtaget.
Så beslutningerne¨på ekstraordinær generalforsamling står ved magt
Til slut vil jeg takke alle der har bidraget med en indsats i det forgangen år.
Jørn Germansen

