Referat af generalforsamling
d. 25. november 2017
Fra bestyrelsen: Per Thomsen, Morten Møller, Kirsten Kristensen, Kim Hansen, Carola Nielsen og
Michael Bundgaard.

1. Valg af dirigent: Mogens Andersen
2. Formandens beretning: Se vedhæftede mail fra Per Thomsen. Beretningen blev fremlagt på
generalforsamlingen og der var ingen indvendinger herom.
3. Regnskab: Kirsten kunne med glæde meddele, at klubbens regnskab for 2017 så fornuftig
ud med et lille overskud på godt 16.000,00 kr.
Hertil var der følgende spørgsmål/indvendinger:
Vores regnskab går fra 1. november til 31. oktober og vi har et tilgode ved DASU, som ikke
er oplyst i regnskabet, da klubben endnu ikke ved hvad tilgodehavendet er opgjort til.
Bestyrelsen overvejer at rykke vores egen regnskabsafslutning, så det følger DASU’s. Det
betyder at generalforsamlingen ligeledes skal skubbes til det efterfølgende år. Dette kræver
en ekstraordinær generalforsamling – det er der stor opbakning for, men samtidig melder der
sig bekymring for stemmeretten ved generalforsamlingerne, da normalen for tilmelding i
klubben ført sker samme dag som man kommer til første træning. Løsningsforslagene var
enten at tilmelde sig før generalforsamlingen eller at et medlemskab i klubben er gældende til
efter generalforsamlingen
.
GGK’s venner ønsker at modtage regningerne tidligere, så det giver dem mulighed for at
betale, så det ikke står som et tilgodehavende i GGK’s regnskab.
Til selve nøgletallene var der ingen indvendinger.
4. Valg af bestyrelse: Per Thomsen, Morten Møller og Carola Nielsen er på valg i år. Per og
Morten ønsker genvalg mens Carola trækker sig pga. graviditet.
Tine er anbefalet af bestyrelsen og ønsker opstillet i stedet.
Alle er valgt – Stort tillykke!
Suppleanterne blev John Nielsen og Karsten Albrechtsen.
5. Intern revisor/suppleant: Intern revisor er Rasmus Thomsen og suppleanten er Carola
Nielsen – begge ønskes genvalgt og der var ingen modkandidater.
6. Udvalgene blev valgt således:
Løbsudvalg: Per Thomsen, Paw Madsen, Jørn Germansen, Henrik Kristensen og John
Nielsen.
Baneudvalg: Morten Møller, Michael Bundgaard, Ole Madsen, Rasmus Andreasen, Mads
Dormann, Anders Rasmussen og Karsten Albrechtsen.
PR: Dan Sørensen, Carola Nielsen og Kasper Starup.

Webmaster: Per Thomsen og Freddy Linde.
Vedr. nyhedsmails er der stor opbakning til at fortsætte men der skal måske kigges på om
den kan effektiviseres eller optimeres.
7. Indkomne forslag: Der var et enkelt indkommen forslag: Pointberegningen til Jydecup
ønskes optimeret, så det er nemmere for kørerne at overskue undervejs.
Dette er dog allerede taget til efterretning således at der køres med enten 100 point system
eller point system efter DASU’s reglement.
8. Eventuelt: Bestyrelsen ønsker flere hænder til at hjælpe med træningerne. Der er specielt
udfordringer om torsdagen. Hertil har Tronsøskolen tilbudt at starte træningerne op eller helt
at overtage træningsleder-”jobbet” om torsdagen. Per har også tilbudt sin assistance i
sommerferieperioden, mod, at han kan tilpasse det med udlejningen. Begge forslag møder
god opbakning.
De manglende hænder kræver også adgang til banen. Bestyrelsen kan meddele, at der er
ved at blive kigget på forskellige løsninger med enten omkodning af nøgler eller helt nye
nøglesystemer.
Ændringer/forbedringer som skal laves i løbet af sæsonen ønskes ophængt på diverse
informationstavler, så medlemmerne kan være med til at udbedre/forbedre banen og dens
arealer eller måske tage det af sig selv. Dette er taget til efterretning!
Der er et ønske om træning i vinterperioden – Det kan desværre ikke lade sig gøre på
nuværende tidspunkt, da det kræver en ny miljøtilladelse og nye støjberetninger og
godkendelser af støjtimer, men der kigges på det i fremtiden i forbindelse med udvidelse af
banen. Bestyrelsen stiler efter en ny godkendelse i 2019.
Priserne på licenser for 2018 kommer til at stige da DASU har omstruktureret priserne for alle
sportsgrene således alle licenstyper og priser er mere forenklede.
Der kan tegnes gokartforsikring igennem DASU ved Tryg.
Der kommer mere information vedrørende dette ved infodag 2018. Hvis ikke man ønsker en
forsikring igennem DASU, opfordre bestyrelsen til at man selv tjekker op på sine forsikringer
omkring farlig sport og hvordan man er dækket ved tyveri.
Afsluttende:
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Per Thomsen
Næstformand: Morten Møller
Kassér: Kirsten Kristensen/Tine Sylvest (overlapning)
Sekretær: Kim Hansen
Medlemmer: Dan Sørensen og Michael Bundgaard.
Næste møde: 6. januar kl. 10.00 – Kirsten tager morgenbrød med.

