Referat fra Grindsted Gokart Klubs
generalforsamling 2009
Generalforsamling den 24. november 2009 i Grindsted Gokart Klub.
Edvard Madsen bød velkommen til 21 fremmødte medlemmer, hvorefter
man gik over til punkterne på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Allan Spicker blev valgt. Han kunne indledningsvis konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Edvard Madsen fremlagde beretning. Allan Spicker spurgte forsamlingen
om man kunne godkende formandens beretning.
Beretning godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fra Revision Plus A/S gennemgik revisor Anni det færdige reviderede
regnskab. Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.
4. Valg af 3 +1 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg var Jens Hansen, Jørn Germansen og Else Marie Junker. Alle blev
genvalgt. Allan Spicker (suppleant) der var indtrådt efter Jimmy Jensen
havde meddelt at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen, Per Thomsen
blev valgt.
Som suppleanter blev Frans Ravn (1) og Kenneth Hansen (2) blev valgt.
5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Der var genvalg til revisor Benny Thomsen, og revisorsuppleant, Laurits
Sørensen blev genvalgt.
6. Valg af udvalgsmedlemmer
Baneudvalg: Jens Hansen, Edvard Madsen blev genvalgt.
Løbsudvalg: Erik Madsen, Jørn Germansen blev genvalgt, og Paw Madsen
blev ny valgt.

Udvalg for international licens: Edvard Madsen blev genvalgt.
PR/Sponsor udvalg: Rasmus B. Ditlevsen og Laurits Sørensen blev
genvalgt. Og ny valgt blev Kim Hansen og Richard Thøstesen.
Webmaster: Erik Madsen blev genvalgt.
7. Behandling af indkomne forslag
Allan Spicker kunne oplyse at der ikke var indkommet forslag.
8. Eventuelt
Allan Spicker takkede for medlemmernes store indsats i forbindelse med
DSK.
Sanne Hansen stillede spørgsmål om rygning i klubhuset, som udløste en
livlig debat om emnet.
Flemming Nielsen spurgte om man kendte årsagen til banen i år har virket
mere glat end tidligere. Der blev debatteret flere mulige årsager, som sand
fra sandkasser, pollen fra birketræer og støv fra beton knusning.
Udviklede sig efterfølgende til en debat om muligheder for udskiftning af
sandkasser til asfalt.
Allan Spicker sluttede af med at takke for god ro og orden.
Harry Laursen

