GGK Formandens Beretning 2010
2010 har igen været et år hvor klubbens medlemmer har lavet mange store sportslige præstationer
såvel inden for landets grænser hvor Lars Sørensen vandt EM kval i KF2 samt et utal af DM og JFM
men også i udlandet hvor Christian Sørensen vandt det Tyske mesterskab i KF3 klassen og Nicklas
Nielsen vandt det Italienske WSK mesterskab også i KF3 klassen. men også ved andre udenlandske
løb har GGK haft kører med helt fremme så et rigtig stort TILLYKKE til alle
Sidste år var der lidt udskiftning i bestyrelsen da Allan som suppleant var kommet ind i stedet for
Jimmy og ikke ønskede at fortsætte, blev Per valgt som ny mand i bestyrelsen, hvilket jeg udtrykte
betænkelighed ved da Per også er forpagter på udlejningen, jeg kan blot konstatere at det var
fuldstændig ubegrundet Per har lige som resten af bestyrelsen ydet et fantastisk flot indsats igen i
år
Vi burde på nuværende tidspunkt have haft en færdig hal stående men vi venter stadig på
byggetilladelsen dels fordi at tidligere bestyrelser i GGK ikke har fundet det nødvendig at have
orden i aftalerne med kommunen men også fordi at kommunen er blevet så stor at de ikke kan
finde de dokumenter vi fremsender til dem, det har så medført at jeg har den sidste års tid har haft
en ugentlig kontakt med en eller anden på kommunen og ifølge dem er den kære byggetilladelse
på vej.
Løb. I år har vi kørt 4 klub løb 2 åbne løb samt været med arrangør af EM kval. som blev kørt på
Thy karting center, vores klub løb som er blevet afviklet efter samme regelsæt de sidste 20 år er
igen i år blevet afviklet med et flot deltagerantal også på trods af at vi til et af løbne vovede at
forsøge med lidt nytænkning nemlig at sprede løbet over to dage inviterer kører fra to andre
klubber og lave en gril fest, konklusionen må være at det med gril fest var en god ide men to dage
til klub løb duer ikke og med 3 kører fra andre klubber siger det vel sig selv, vores to åbne løb
havde en lille tilbagegang i deltager antallet i forhold til sidste år, det til trods blev der vist noget
godt ræs hvilket et stort publikum til Søndagens super kart nød godt af, vi har også været i Thy og
hjælpe med at afvikle EM kval. hvilket er noget der kræver store menneskelige resurser og da det
var den sidste af en aftale med Lug og Thy om et samarbejde om tre internationale løb vil vi nok
fremover vælge at bruge vores resurser på vores eget anlæg.
Fester. Som før omtalt har vi i år holdt gril fest, det blev en rigtig hyggelig aften hvor der var tid til
at sludre om både nutid og fortid, hygge ved grillen og få en tår til halsen, præmiefest, sædvanen
tro sluttede året med vores altid tilbage vendende præmiefest, som i år blev holdt på Filskov
sognegård som har nogle fantastiske rammer og køkken til at afholde en sådan fest, og det
sammen holdt med en festudvalg med masser af energi og fantasi, blev det en fest der er værd at
huske tilbage på.
Kurser. Der har i år været en del på kursus også på de højeste officials kursus og en stor tak til dem
som har afset tiden til både at tage på kursus og bagefter bruge den til gavn og glæde for klubben
men desværre er der nogle der siger ja til at komme på kursus men bagefter ikke ønsker at bruge
den, det gør at der hen af vejen opstår nogle huller da man regner med at det er personale til at
klare opgaverne og så er der alligevel ikke, men til jer som mener det kom frit frem vi mangler især

nogle som vil på træner kursus og som vil virke som træner, men også alle andre steder kan der
altid bruges hjælp.
Information. Klubinfo. / reglement 6 har hele året stået til fri afhentning i klubhuset og vi må bare
konstaterer at der er en dalende interesse for papir info. derfor ønsker vi fra næste år at skære det
ned til en klubinfo folder, så fremover bliver hjemmesiden vores vigtigste info. vi fornemmer også
at mange læser den men der er meget få som kommer med input til den, det kan der være flere
grunde til men vi vælger at tro det er fordi at medlemmerne er tilfreds og vi siger mange tak til Erik
for at han bruger en del af sin fritid på den.
PR. Her er vi langt fra gode nok i klubben, men heldigvis er der en del af vores medlemmer der i år
har haft held til at få endda meget store og flotte omtaler af de mange flotte præstationer de har
leveret.
Miljø. Ja den del af vores sport er mange nok helst foruden men til syvende og sidst er det jo til
alles fordel vi ved hvad vi må og skal og gør vi det har vi også en sikkerhed for at vi fortsat kan
dyrke vores sport, overholder vi det ikke er det lige som at spille poker mange taber og få vinder, i
år har vi haft hoved eftersyn og det er ikke kun støj men alt og her bliver det blandt andet
undersøgt om vi efterlader noget i naturen om vi sorterer vores affald om vi bortskaffer det på
forsvarlig vis og om alle tilladelser bliver overholdt, sådan et eftersyn vil vi få mindst hver 3 år og
der ind i mellem kommer der et antal uanmeldte kontroller, det er derfor bydende nødvendig at vi
overholder de regler der er os pålagt hvis vi også fremover vil dyrke motorsport.
Fremtid. Ved sidste generalforsamling blev vi opfordret til at lave mer fast belægning ved vores
sandfang det er vi i fuld gang med, Villy Poulsen har stillet en minigraver til rådighed og de øvrige
maskiner må vi hente hos Poul Hansen vi mangler blot nogle hænder til at udføre arbejdet så er du
frisk til at komme med på holdet så sig det til bestyrelsen, er vi nok er det snart overstået, og så
venter vi stadig på byggetilladelsen og brugeraftalen fra kommunen så vi også kan komme i gang
med hallen
Tak. Igen i år har der været ydet en meget stor frivillig indsats og det skal alle have en STOR TAK for,
vi håber at se jer alle og mange flere til næste år, det er nemlig jer der gør GGK til Danmarks bedste
klub.
Fødselsdag. Som afslutning vil jeg ønske GGK som er Danmarks 3 største gokart klub og 5 største
DASU klub tillykke med klubbens 20 års fødselsdag den 17-11-2010
Edvard Madsen

