GGK formandens beretning 2007
Igen i år kan vi se tilbage på et godt og aktiv år, hvor vi kunne glæde os
over at de tiltag der er udført på vores baneanlæg har været en rigtig god
ide, og der har været meget ros til det nye højtaleranlæg og
parkeringsplads til
publikum, og det nye Internet anlæg som blev lavet i klubhus og
kontroltårnet, har været en uundværlig hjælp til at håndterer DASU’s nye
licens system men der er mange andre ting der kunne forbedre anlægget,
ved
en øget arbejdsindsats fra medlemmerne da bestyrelsen har mere end nok
at
lave med at få de daglige gøremål udført.
Det blev også et år uden udlejning på banen det har både fordele men også
ulemper, fordelen er at banen ikke bliver svinet til med alt hvad der findes
ude i botanikken, da racekørerne godt ved at det sorte er bedst at køre på.
Den største ulempe er den økonomiske side, da der mangler en indtægt.
Året startede i festligt lag nemlig med ungdomskørernes hygge weekend
midt på vinteren
Året sluttede også i festligt lag nemlig med vores præmiefest som i år blev
holdt på Hotel Lyngheden med en rigtig flot tilslutning, 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 igen i år fik besøg af.
År 2007 blev igen et år hvor GGK kører har gjort det rigtig flot og igen i år
er det de helt unge kører som står for en stor del af de flotte resultater Både
national og international
Kort sagt det er gået godt i 2007 og der kunne skrives meget mere om de
mange flotte sportslige resultater som i har opnået i år
Kurser
Jeg vil igen opfordre jer til som minimum at deltage på et 615 kursus det
koster kun en 3 timer og giver et bredt kendskab til hvordan man bruger
reglementet det har vi alle brug for hvad enten man er mekanikker kører
eller
official, vi skal også have nogle flere med på de videre gående official
kurser

det gælder såvel dommertårn, løbsleder, teknisk kontrol, og
baneobservatører
i år har bemanding af banen til klub løbe været på minimums grænsen, det
har nok i nogle tilfælde medført at der er kører som ikke har ment at de har
fået en retfærdig behandling, hvilket er forståelig da der i mange tilfælde
ikke har været tid til at give jer en ordentlig forklaring, men det er kun jer
selv der kan gøre noget ved det, i må hjem og overtale familie, venner og
bekendte til at de må med ud i klubben og give en hånd med, vi må dog
sige
at til de åbne løb har der været en tilfredsstillende bemanding og det skal
der lyde en stor tak for
Løb
Vi har i år afholdt fire klubløb og to åbne løb. Til klubløbne har deltager
antallet været helt overvældende og mange nye kører har deltaget.
Det første åbne løb var Super Kart som i vores verden er et kæmpe
engagement med TV og Sponsor aftaler, det stiller helt nye udfordringer
og
opgaver til løbsledelse og bestyrelse men også en del af deltagernes
forældre
var meget behjælpelige i planlægnings fasen en stor tak for det.
Det andet åbne løb var en sidste afdeling af Jysk / Fynsk mesterskab som
stadig er en populær løbs serie med et flot deltager antal.
Til næste år skal vi afvikle en afdeling af Jysk / Fynsk Mesterskab samt 1
afdeling af Super Kart og
klubben har ligeledes indgået en aftale med Thy og Lug om at afvikle NEZ
mesterskabet i 2008 og Viking Tropy i 2009 i et samarbejde på Thy karting
bane, da det er Danmarks eneste bane som er international godkendt og til
de
tre løb håber vi at medlemmerne bakker op og giver en hjælpende hånd.
Information
I år har vi ændret klubbladet til at være en klubinformation som udsendes
til
alle medlemmer en gang om året og står fremme i klubhuset hele året
således
at nye medlemmer og andre frit kan tage et det også reglement 6 med et
info
tillæg står til fri afhentning hele året.

Den daglige information sker nu på hjemmesiden hvor også løbstilmelding
til åbne løb foregår i skal være opmærksom på at der nu er oprettet en
nyheds
portal som man kan tilmelde sig til.
Mener i der mangler noget så kontakt Erik som igen i år har brugt sin fritid
på at passe siden.
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, i år er der dog nogle af
jer
der har fundet tid til at skrive pressemeddelelser og fået spalte plads i
aviserne, og til de to åbne løb er det lykkes klubben at få en rigtig flot
presse
dækning både i lokal området men også på landsplan, men det kan blive
meget bedre.
For første gang har et løb fra Grindsted været vist på landsdækkende TV
og det håber vi at det gentager sig til Super Kart i 2008.
Miljø
Endelig ser det ud til at det lykkes at få lidt positiv respons Vi har søgt om
lidt mere miljøtid ved de åbne løb i tilfælde af uheld, strømsvigt og
indtrufne
omstændigheder som vi ikke selv er herre over. Nogle timer som
ungdomsskolerne kan bruge til Pocket Bike. Vi forsøger også at få et par
løbsdage mere.
Fremtid
Ja rundt om på vores anlæg er der stadig en del ting som trænger til en
opfriskning og der er stadig nogle ting som aldrig er blevet færdig, hvis der
så er mere energi til mere når det er lavet er planen stadig en stor hal over
ParcFerme området.
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 gokart klub.
Edvard Madsen

