GGK formandens beretning 2009
2009 har været et år hvor vi virkelig har været med til at sætte den sportslige dagsorden og hvor
klubbens medlemmer har vist en meget stor velvilje til at give en hånd med, både som håndværker
ved de ændringer vi har foretaget på banen, men ikke mindst som officials ved de løb som vi har
afviklet i år.
Den største ændring på vores bane er udvidelsen af vores start grit, og det har vist sig at det var den
helt rigtige løsning der blev valgt, nu kan alle komme ud også selv om der holder en med
startproblemer, vi ser heller ikke de grime uheld som før opstod når kørene blev fanget af dækkene
op langs gritten, vi har også fået et helt nyt officials hus med tagterrasse ved målstregen.
Per har igen i år kørt udlejning på banen, og det foregår stadig i et meget positiv samarbejde med de
øvrige bruger af banen samt bestyrelsen, tak til Per for det
Vi burde også på nuværende tidspunkt have været i fuld gang med vores hal byggeri, men dagen
efter vi fik byggetilladelsen blev den trukket tilbage, da man på kommunen fandt ud af at klubben
aldrig har haft nogen form for skriftlig brugeraftale for området, det viser sig at dem der havde
ansvaret for klubbens oprettelse og overtagelse af området ikke har fundet det besværet vær at få en
sådan oprettet, hvilket nu medfører en masse skrivebordsarbejde som dog foregår i et godt og
positiv samarbejde med kommunen, men ikke i et tempo der er en rasebane værdig.
Sportslig blev det igen et år med mange flotte resultater, som i år var pæn fordelt fra de yngste og
helt op til senior klassen så et stort tillykke til alle.
Året sluttede som sædvanen tro med vores præmiefest, og det til trods for at festudvalget var blevet
væk i årets løb, så et par ansvarsbevidste bestyrelsesmedlemmer måtte tage over, desværre var
tilslutningen ikke helt så god som den plejer, men igen blev det en fest vi med glæde ser tilbage på,
tak til Sanne og Allan for indsatsen.
Løb
I år har vi afholdt fire klubløb,tre åbne løb, samt været en tredje del af arrangøren af Viking Trophy,
vi lagde ud med Baltic Cup. Et løb som Jørn Germansen har gået og puslet med et par år og som nu
skulle bestå sin prøve, og som vi alle ved blev det et godt besøgt løb som vi gentager i 2010, vi
havde også påtaget os opgaven med at afvikle anden afdeling af Dansk Super Kart, en opgave der er
lidt speciel da udover at det skal afvikles sportslig høj har vi også TV med som en part i løbet, men
efter at vi har prøvet det et par gange er det en opgave som vi håber at vi igen i 2010 skal løse, vi
sluttede af med finalen i Ungdoms Cup. og det blev uden undtagelse et fantastisk løb med en masse
flot ræs.
Viking Trophy blev i år kørt i Thy et løb vi var med til at planlægge og afvikle sammen med LUG
og TMSK, og her var der en flot deltagelse af official fra GGK så en stor tak for det.
I 2010 er der planlagt 4 klubløb samt 2 åbne løb, vi fortsætter samarbejdet med Rok promotoren om
Baltic Cup, og så er vi tildelt anden afdeling af Dansk Super Kart, og så skal vi et smut til Thy hvor
vi i trekløversamarbejdet skal afvikle EM Kval.
Kurser
Året igennem har Ole og Frans afholdt kurser for nye kører, et tilbud som der er blevet taget godt i
mod, og det vil uden tvivl blive mere populær efter hånden som det bliver kendt.
Jeg må også stadig opfordre alle til at melde sig til et 615 kursus, som er et official grundkursus
som kun koster tre timer og giver et bredt kendskab til hvordan man bruger reglementet.
vi skal også have flere med på de videre gående officials kurser, jo flere vi er til at løfte opgaven jo
bedre kan vi løse den, så kom frit frem og meld jer.

Information
Igen år i har klubinformation og Reglement 6 stået fremme i klubhuset til fri afhentning, det vil fra
næste år blive skåret ned til reglement 6 med et info tillæg.
Den daglige infomation sker jo på hjemmesiden hvor også indmeldelse i klubben og løbstilmelding
til åbne løb foregår, om det også bliver sådan fremover må tiden vise da der arbejdes på nogle nye
tilbud fra DASUs side.
Mener i der mangler noget så kontakt Harry eller Erik som igen i år har brugt deres fritid på at passe
henholdsvis info og hjemmesiden en stor tak til dem for det
PR.
Det er ikke der vi scorer et 13 tal, og vi må erkende at pr. er et meget vanskelig trold som vi har
svær ved at håndterer., men det er dog lykkes de få som har gjort en indsats på området at få noget
omtale af vores sport.
Nu er det jo ikke noget der kommer af sig selv, så er der nogle der har lyst til at hjælpe er i meget
velkommen.
Miljø
På miljø området har det været et stille år hvilket jeg ser som meget positiv men vi har stadig en
stor opgave i at hjælpe hinanden med at overholde de regler vi er underlagt så vi fortsat kan se vores
naboer og miljø kontrollanten i øjenede med god samvittighed.
Fremtid
En brugeraftale med kommunen som sikrer at vi i lang tid fremover kan være på området samt en
stor hal over ParcFerme er de to største af vores fremtidsplaner.
Tak
Igen i år har der været ydet en kæmpestor frivillig indsats, og det skal der lyde en STOR TAK for,
vi håber at se jer alle og mange nye igen til næste år det er nemlig jer der gør GGK til Danmarks
bedste gokart klub.
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