GGK formandens beretning 2005
Igen kan vi se tilbage på et godt og aktiv år som lige knap er slut da vi er i fuld gang med at lave
afstand mellem banen og sandkasserne samt udskifte nogle af vores sikkerheds dæk med net hegn
på plast stolper
.
Året startede i festlig 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 par som til næste år hedder Erik og
Lone
Året sluttede også i festlig lag nemlig med vores præmiefest som i år blev holdt på Sdr. Omme kro
der var som sædvanlig lagt et kæmpe arbejde fra festudvalgets side på at gøre årets præmiefest til
noget man med glæde husker tilbage på tænk blot på de gamle damer vi fik besøg af
År 2005 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
Kort sagt det er gået godt i 2005 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 og jeg glæder mig allerede til næste 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 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 i år
har bemanding af banen til klubløbne været på minimums grænsen og til de åbne løb har vi ej heller
været overbemandet
Løb
Vi har i år afholdt firer klubløb og to åbne løb. Til klubløbne har deltager antallet været lige så flot
som vejret alle klubløb i solskin og mange nye kører har deltaget. Det første åbne løb var DM i
formula A som havde det største antal deltag i mands minde, sammen med banens 40 års
jubilæums løb som vi fejrede med en delvis bruger betalt gril fest det blev fantastisk god aften med
over 200 deltager. Det andet løb var DASU Ungdoms Cup her var også et flot fremmøde
Til næste år skal vi afvikle en afdeling af Jysk / Fynsk Mesterskab samt et åben 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 to numre fremover 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 den er
meget enkelt og nem at finde rundt på indeholder alle informationer om klubben og bliver hele tiden
opdateret vi har også fået meget ros for løbs tilmeldings siden, mener i 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 en af de områder hvor vi bør blive meget bedre til, både fra klubbens side, men ikke mindst
fra de enkelte medlemmer, 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
morderne 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 jord volde, derfor er det vigtig med så meget positiv
omtale som mulig.

Miljø
Det er en af de områder hvor det har været lidt stille i år og heldigvis for det da det som regel kun
medføre store udgifter hver gang vi bliver pålagt nye tiltag på det område det skal dog siges at vi
ved sidste miljø besøg kun fik ros
Fremtid
Ja nu hvor vores ryttergård er blevet færdig, vores bane har fået nyt asfalt, dommertårnet er fornyet,
så må det snart være slut med, hvad vi kan finde på af nye tiltag, nej vi mangler stadig en stor hal
der dækker hele vores servicing park.
I 2006 skal vi vanen tro afholde 2 åbne løb, det ene bliver en afdeling af jysk / fynsk mesterskab,
det andet er et åbent løb, som vi forventer at afholde som et 2,4 timers kart Le Mans for så mange
klasser som muligt
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

