Referat fra Grindsted Gokart Klubs
generalforsamling 2010
Generalforsamling den 23. november 2010 i Grindsted Gokart Klub.
Edvard Madsen bød velkommen til 26 fremmødte medlemmer, hvorefter
man gik over til punkterne på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Revisor Alice Kjær blev valgt. Hun kunne indledningsvis konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Edvard Madsen fremlagde beretning.
Beretning godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fra Revision Plus A/S gennemgik revisor Alice Kjær det færdige
reviderede regnskab. Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg var Edvard Madsen, Susanne Jørgensen og Harry Laursen. Harry
Laursen havde meddelt at han ikke ønskede genvalg.
Edvard Madsen og Susanne Jørgensen blev genvalgt, og Henrik Kristensen
blev valgt.
Som suppleanter blev valgt Kenneth Hansen (1) og Harry Laursen (2).
5. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor Benny Thomsen, og revisorsuppleant, Laurits Sørensen blev
begge genvalgt.
6. Valg af udvalgsmedlemmer
Baneudvalg: Jens Hansen blev genvalgt og Ole Madsen blev ny valgt.
Løbsudvalg: Erik Madsen, Jørn Germansen og Paw Madsen blev genvalgt,
og Per Thomsen blev ny valgt.
International licens: Edvard Madsen blev genvalgt.
PR/Sponsor udvalg: Richard Thøstesen blev genvalgt. Og ny valgt blev
Preben Pedersen og Harry Laursen.

Webmaster: Erik Madsen blev genvalgt.
7. Behandling af indkomne forslag
Edvard Madsen læste indkommet forslag op.
1.

Kenneth Hansen: Jeg vil gerne have emnet om opstart af motorer på
grid, taget op til generalforsamlingen.
Det er med henblik på at få ENS regler for os kører, lige meget hvem der
er træningsleder/løbsleder.
Dette er for at gøre klubben mere "Lovlig" i forhold til reglerne bestemt
af DASU. Og samtidig gøre det nemmere for ALLE at overholde
reglerne, da de nu er meget nemme at læse og forstå på flere forskellige
måder.
Debat hvor man blev enige om at løbsledere og officials skal forsøge at
håndhæve det mere ens.

2. Tom Hermansen
og Peter Vesti:

- de små kører skal starte med at træne
- interval fra hel til 10 over og fra halv til 40.

GGK’s bestyrelse præsenterede et alternativt forslag til træning:
Tirsdag

16:00 – 18:00
18:00 – 20:00

Miniput og Cadett Mini
Øvrige klasser

Torsdag
Cadett Mini
16:00 – 16:10
17:00 – 17:10
18:00 – 18:10

Øvrige klasser
16:10 – 16:30
17:10 – 17:30
18:10 – 18:30

Cadett Mini
16:30 – 16:40
17:30 – 17:40
18:30 – 18:40

Øvrige klasser
16:40 – 17:00
17:40 – 18:00
18:40 – 20:00

Lørdag
Cadett Mini
12:00 – 12:10
13:00 – 13:10
14:00 – 14:10
15:00 – 15:10
16:00 – 16:10

Øvrige klasser
12:10 – 12:30
13:10 – 13:30
14:10 – 14:30
15:10 – 15:30
16:10 – 16:30

Cadett Mini
12:30 – 12:40
13:30 – 13:40
14:30 – 14:40
15:30 – 15:40
16:30 – 16:40

Øvrige klasser
12:40 – 13:00
13:40 – 14:00
14:40 – 14:00
15:40 – 16:00
16:40 – 17:00

Efter aftale med Per Thomsen kan Miniput tilbydes køretid på
alternative tidspunkter.

Såfremt der er mange kører til træning kan plan suspenderes, og
træningslederen vil lave interval træning hvor Cadett Mini vil indgå.
GGK’s alternative forslag blev vedtaget.
8. Eventuelt
Preben Pedersen opfordrede GGK’s træningsledere og bestyrelse til en
bedre tone ved påtale af ulovligheder eller fejl fra medlemmer.
Debat om klasser, dæk og ROK klassers fremtid.
Bestyrelsen har besluttet at priser på medlemskab er uændret, og kan
informere om licenspriser også er uændret.
Alice Kjær sluttede af med at takke for god ro og orden.
Harry Laursen

