Referat fra Grindsted Gokart Klubs
generalforsamling 2006
Generalforsamling den 28. november 2006 kl. 19:30 i Grindsted Gokart
Klub. Jørn Germansen bød velkommen til 25 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 generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Jørn Germansen opfordrede alle til at læse den uddelte beretning fra
formanden Edvard Madsen. Jørn opfordrede alle til at søge på de kurser
der bliver afholdt af DASU. Ud over de kendte kurser kommer der et nyt
for trænere som alle interesserede opfordres til at søge, da alle gokart
klubber skal have trænere som kan støtte og vejlede kørerne i fremtiden.
Louise spurgte forsamlingen om man kunne godkende formandens
beretning. Beretning godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fra G.S. Revision gennemgik revisor Louise Nielsen det netop færdige
reviderede regnskab. Allan Spicker opfordrede bestyrelsen til at undersøge
mulighederne for en bedre forrentning af klubbens egenkapital.
Regnskab godkendt.
4. Cadetti klassen for 8-9 årige
Ingen have bemærkninger til dette punkt.
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg var Edvard Madsen, Sanne Hansen, Jimmy Jensen og Harry
Laursen, som alle modtog genvalg. Alle blev genvalgt.
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 revisorsuppleant, Laurits
Sørensen blev genvalgt.
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 og Laurits Sørensen blev genvalgt.
Webmaster: Erik Madsen blev genvalgt.
8. Behandling af indkomne forslag
Louise Nielsen kunne oplyse at der var et forslag.
GGK’s bestyrelse med forslag om ændring af vedtægter.
Forslag blev vedtaget så der i fremtiden kan indkaldes
– ved information på klubbens hjemmeside, annonce i dagblade eller
information til hvert medlem.
9. Eventuelt
Skriftligt indlæg uddelt til debat:
Ang. Deltagelse af Rotax Max Senior/Heavy/Oldboys ved klubløb.
Det uddelte indlæg gav anledning til meget debat, som primært berørte
spørgsmål om hvor mange klasser der kan / skal afvikles til klubløb.
Spørgsmål og bemærkninger om nogle af de gamle klasser skal udgå til
fordel for nye klasser, om der kan skæres i morgen træning eller tid for
tidtagning, som for nuværende er længere end tiden for afvikling af et heat.
Fra bestyrelsen bemærkede Jørn at vi normalt prioriterer DASU klasser
frem for promotorklasser, hvis det kommer til et valg mellem disse.
Fra bestyrelsen bemærkede Harry at muligheden for indførsel af en ny
klasse vil afhænge af to spørgsmål. Kan der findes tid til afvikling af flere
klasser, eller skal en gl. klasse udgå til fordel for en ny.
Forslag om afvikling af generalforsamling i weekenden.
Der blev en kort debat om spørgsmålet, med ringe støtte til forslaget.

Forslag om mere strøm i ryttergård og camping.
Jens Hansen fortalte at det vil kræve en større udgift, som skal hentes ind
ved en større brugerbetaling til arrangementer, og her ønskede Jens at få
svar på hvor den økonomiske grænse er for betaling.
Harry informerede om overvejelser om ændringer i udgivelse af klubblad
og efterlyste medlemmernes synspunkter.
Claus Kvist kom med forslag til at man som noget nyt anvendte e-mail til
informationsformidling til medlemmerne, parallelt med man forbedrede
hjemmesiden med mere information og køb/salg.
Jørn fortalte at der er behov for at arrangere en arbejdsdag inden den
kommende sæson. Og alle med energi og lyst bør følge med på GGK’s
hjemmeside hvor dagen vil blive annonceret.
Jørn orienterede om det netop afholdte DASU repræsentant-skabsmøde.
Jørn kunne oplyse at Harry er blevet valgt ind i DASU’s bestyrelse. At der
er planlagt en kontingents stigning på 25,- Kr. / medlem.
Allan Spicker kom med et nødråb fra GGK’s venners formand Mogens
Lauersen.
Mogens efterlyser GGK medlemmer der vil bruge én dag på at hjælpe én
af GGK’s sponsorer Kvickly i Grindsted. Opgaven er én dags arbejde / år
som hjælper, og består i at tilbyde OK’s benzin kunder et kontokort.
Hjælpere bedes henvende sig til: Mogens Lauersen
Louise sluttede af med at takke for god ro og orden.
Harry Laursen

