GGK formandens beretning 2004
Igen kan vi se tilbage på et godt og aktiv år som sluttede en måned før den plejer da
asfaltmaskinerne rykkede ind på vores anlæg vi var dog ikke afskåret fra at træne da der var indgået
en aftale med Søndersø så vi måtte bruge deres anlæg til sæsonen sluttede og når de skal have asfalt
på må de bruge vores.
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 der selv står for det hele sammen med en forældre som til næste år hedder Jonny
Året sluttede også i festligt lag nemlig med vores præmiefest som i år blev holdt på hotel
Lyngheden der var som sædvanlig lagt et kæmpe arbejde fra festudvalgets side på at gøre årets
præmiefest til noget man med glæde husker tilbage på.
År 2004 blev igen et år hvor GGK kører har gjort det rigtig flot og her er det vær at bemærke at de
helt unge kører står for en stor del af de flotte resultater og i DM nat. A var de tre første fra GGK
Sagt på jysk. det er gået nogenlunde og der kunne skrives meget mere om de mange flotte sportslige
resultater som i har opnået i år men jeg vil slutte med at sige det har været en stor glæde at følge jer
rundt på banerne
Kurser
Jeg vil igen opfordre jer til at som min. At deltage på et 664 og 642 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 mekanikker kører eller officials Vi skal også have nogle flere med på de videre gående
officials kurser det gælder såvel dommertårn, løbsleder, teknisk kontrol og ikke mindst bane
opservatør som er en ny officials betegnelse.
Løb
Vi har i år afholdt firer klubløb og tre åbne løb. Til klubløbne har deltager antallet været rimeligt og
mange nye kører har deltaget. Det første åbne løb var DASU Ung. Cup sammen med en Cadetti
Weekend en fantastisk god ide til stor glæde for alle ikke mindst Cadetti kørerne. Det andet løb var
JF. mesterskab med et pænt deltager antal Det tredje åbne løb var DM i Nat. A og Old Boys med et
rimeligt deltager antal i Nat. A. men ikke tilfredsstillende i Old Boys
Til næste år skal vi afvikle en afdeling af DASU Ung Cup og DM i formula A sammen med banens
40 års jubilæums løb.
Klubblad
Ja vi har stadig en af Danmarks flottes klubblade men det har været svær for Harry at skaffe
relevant stof til fire numre så derfor vil der kun udkomme tre numre i år og to til næste år vi må
erkende at IT tiden med hjemmeside har overtaget en stor del af klubbladets område.
Hjemmesiden
Vi har en meget velfungerende hjemmeside som er en af de mest besøgte klub hjemmesider det
skyldes nok at Erik har en målsætning om at være først med nyhederne uanset om det gælder GGK
medlemmer eller andre og hvis der er nogen der mener at de er blevet snydt for omtale så er det
fordi i har forsømt at informerer ham derfor vil jeg opfordre jer til at kontakte ham både før og efter
at i skal deltage i noget spændende.

PR.
I år har vi fra klubbens side ikke formået at få så meget omtale i pressen som vi fik sidste år men til
gengæld er det lykkedes nogle af vores medlemmer at få så meget omtale som aldrig før set der har
været halve og hele sider i avisen som omtaler en enkelt gokart kører det er meget flot og jeg vil
gerne opfordre alle til at kontakte pressen når i har noget som bør omtales jo mere jo bedrer.
Miljø
Den gennemgang af vores miljøgodkendelse som Ribe amts miljø afdeling varslede at vi skulle
have i år er ikke kommet endnu det skyldes formentlig at der muligvis er nogle ændringer på vej i
den gældende miljø vejledning og hvad det vil betyde det ved vi ikke endnu.
Fremtid
Ja nu hvor vores ryttergård er blevet færdig vores bane har fået nyt asfalt. Hvad så. Ja det næste er
at vi skal have ombygningen af dommertårnet færdig inden sæsonen stater, vores næste store plan er
en hal der dækker hele vores servicing park område.
Tak
Til sidst vil jeg sige TAK til alle som har ydet en frivillig indsats og håber at se jer og mange nye
igen til næste år det er nemlig jer der gør GGK til Danmarks bedste klub.
Edvard Madsen

