Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2011
Generalforsamling den 24. november 2011 i Grindsted Gokart Klub. Edvard Madsen bød
velkommen til de fremmødte medlemmer, hvorefter man gik over til punkterne på
dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Revisor Gert Skjønneman blev valgt. Han 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 Gert Skjønneman det færdige reviderede regnskab.
Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.
4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg var Jens Hansen, Jørn Germansen, Per Thomsen og Else Marie Junker. Alle blev
genvalgt.
Som suppleanter blev genvalgt 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 og Ole Madsen blev genvalgt. Henning Andreasen blev
nyvalgt.
Løbsudvalg: Erik Madsen, Jørn Germansen, Paw Madsen og Per Thomsen blev genvalgt.
International licens: Edvard Madsen blev genvalgt.
PR/Sponsor udvalg: Preben Pedersen blev genvalgt. Jens Erik, Rasmus og Mette
Andreasen samt Freddy blev nyvalgt.
Webmaster: Erik Madsen blev genvalgt.
7. Behandling af indkomne forslag
Gert Skjønneman læste indkomne forslag op.
1. Jørgen Boisen: Foreslår indkøb og opstilling af video på banen til brug ved afgørelser
under løb.
Efter en debat om emnet, hvor flere mener, at kørslen ikke ændres på grund af dette,
ligesom det er meget tids- og mandskabskrævende, konkluderes det, at forslaget ikke
vedtages.
2. Røgfrit område i cafeteriet under løb.
Flere mener, at der ingen mening er i, at der må ryges på nogle tidspunkter og ikke på
andre.
Det vedtages derfor, at der ikke ryges i cafeteriet fremover.

8. Eventuelt
Mogens Andersen spørger, om man kan benytte AMB til måling af tyvstarter.
Edvard og Jørn svarer, at dette er meget vanskeligt, da der oftest er forskellig fart på de to
rækker. I f.eks. gearkart kan det give skævheder, hvis en kart ikke kommer af sted i
starten. AMB benyttes derfor ikke.
Paw Madsen spørger, om der er planer/mulighed for at udvide banen til international
størrelse.
Edvard tror aldrig det sker, fordi der er så stort et arealkrav. Det vil sige, at mindst hele
lossepladsarealet skal inddrages. Endvidere er banen et par meter for smal hele vejen
rundt, ligesom den er et par hundrede meter for kort. Samtidig skal der nye støjvolde til.
Jim spørger om GGK’s holdning til DASUs forslag til ny struktur.
Edvard forklarede lidt om hvad forslaget gik ud på, og at klubbens holdning hertil er
meget negativ, hvorfor de stemmer nej.
Preben Pedersen spørger til sammensætning af træningstider.
Edvard mener, det er gået rigtig godt i 2011, og at denne form fortsætter. Per Thomsen
oplyser, at det er planen, at flere skal oplæres til træningsledere for at få arbejdet fordelt,
så det ikke er de samme personer, der skal stille uge efter uge.
Henning Andreasen spørger, om der kunne være interesse for et stumpemarked januar
eller februar. Per Thomsen mener, det er en rigtig god ide, men at der skal være en til at
arrangere det. I forbindelse hermed blev der snakket åbent hus arrangement, gerne så
mini og junior kan køre på banen. Dette kunne laves sammen med stumpemarked, men
skal så være efter 01.03 hvor banen åbner. Henning Andreasen går videre med sagen.
Mogens Andersen spørger til, om der evt. kan laves et ”støjhus”, hvor gokarterne må
startes op. Edvard Madsen oplyser, at det er en mulighed. Dog skal der være nogen til at
lave det.
Per Thomsen oplyser lidt om løbsudvalgets planlægning for 2012.
Der er planlagt:
• Forårsløb i form af Baltic Cup, hvor X30, Rotax og KZ2 kan deltage.
• 2. afdeling af DSK
• 4 klubløb
• Sydcupløb
Han oplyser endvidere, at der er stillet følgende krav til promotorklasser:
Der skal være min. 15 kørere pr. klasse (op til 15 kørere betales af promotor)
Ved perc ferme dæk skal GGK have 15% af dæksalget.

