Referat fra Grindsted Gokart Klubs
generalforsamling 2005
Generalforsamling den 29. november 2005 kl. 19:30 i Grindsted Gokart
Klubs klubhuset. Edvard bød velkommen til 35 fremmødte medlemmer,
hvorefter man gik over til punkterne på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Louise Nielsen fra G.S. Revision blev valgt. Hun kunne indledningsvis
konstatere, at der var lovligt indkaldt til generalforsamlingen.
2. Formandens beretning
Edvard fremlagde beretning, Louise spurgte, om der var spørgsmål. Det
var der ikke, og herefter blev formandens beretning godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fra G.S. Revision gennemgik revisor Louise Nielsen det netop færdige
reviderede regnskab. Regnskab godkendt.
4. Cadetti klassen for 8-9 årige
Edvard fortalte at GGK's "børneansvarlige" leder i Cadetti klassen ønskede
at træde af. Edvard konstaterede at der ikke kunne findes og vælges en ny
"børneansvarlige" leder blandt de fremmødte, jobbet er vakant indtil
bestyrelsen finder en ny person til opgaven.
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg var Jens Hansen, Jørn Germansen og Else Marie Junker, som alle
modtog genvalg. Som suppleanter blev Allan Spicker og Jørgens Carstens
genvalgt.
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Der var genvalg til revisor Benny Thomsen, og der blev foreslået en ny
revisorsuppleant, Laurits Sørensen blev valgt.
7. Valg af udvalgsmedlemmer
Baneudvalg: Jens Hansen, Edvard Madsen blev genvalgt.
Løbsudvalg: Jørgen Carstens, Bo Arpe, Jørn Germansen blev genvalgt.

Udvalg for international licens: Edvard Madsen blev genvalgt.
PR-udvalg: Rasmus B. Ditlevsen blev genvalgt, og for at styrke området
blev Laurits Sørensen foreslået og valgt.
Webmaster: Erik Madsen blev genvalgt.
8. Behandling af indkomne forslag
Louise Nielsen kunne oplyse at der ikke var indkommet forslag.
9. Eventuelt
Edvard fortalte et projekt der ønskes gennemført, i løbet af de kommende
2 år, hvis det viser sig muligt at få alle tilladelser på plads. Projektet tager
udgangspunkt i en ide, om opførsel af hal eller overbygning af parc-ferme
området.
Edvard fortalte om igangværende aktiviteter, der skal forbedre overgang
mellem asfalt og afkørselsarealer. Det er en opgave der kræver et par
arbejdsdage for alle der har mulighed for at hjælpe til. Der blev foreslået
først kommende lørdag 3. december, og flere meldte sig til opgaven. Bliver
der behov for at planlægge flere arbejdsdage, vil det blive annonceret på
GGK’s hjemmeside.
Jan Løvdahl, Esbjerg fortalte at der kunne være en mulighed, for at afholde
et indendørs Grand Prix hos Fun World i Esbjerg. Jan havde et spørgsmål
til de fremmødte om der var tilslutning til et arrangement. Ud fra de
tilkendegivelser der kom, var der enighed om at Jan skulle forsøge at
arrangere et Grand Prix til afholdelse i januar 2006.
Erik Madsen påtog sig opgaven, at annonceret det på GGK’s hjemmeside
med mulighed for tilmelding.
Jørn Germansen orienterede om det netop afholdte DASU repræsentantskabsmøde. Jørn kunne oplyse at Edvard fortsat er formand for kartingudvalget, at Peter Måløe afløses af Jan Faurschou.
Louise sluttede af med at takke for god ro og orden.
Harry Laursen

