Referat fra generalforsamling i GGK den 14-11-2015
1: Dirigent blev Martin Pedersen
2: Formandens beretning indeholdt de forskellige ting der var hændt i året der gik.
Herunder vores jubilæum og DSK.
3: Regnskabet blev gennemgået af Suzette Nielsen fra Deloitte.
Der var ingen indsigelser mod regnskabet.
4: Per referede fra løbsudvalget hvad der var foregået og fremlagde planerne for næste år
Der vil ligeledes som i år blive kørt 5 klub løb og med samme koncept med et par enkelte
ændringer.
Der er også indgået en mundtlig aftale om at køre et Rotax Challenge løb, men den endelige
aftale er ikke underskrevet og på plads endnu.
Et Jysk Fynsk Mesterskab vil også indgå til næste år.
Der er også planlagt et Veteran løb som vi havde til vores jubilæum med enkelte ændringer.
5: Der var kampvalg om de 3 ledige pladser i bestyrelsen.
På valg var Jørgen (ønskede genvalg) Per (ønskede genvalg) Jens (ønskede ikke genvalg)
Der blev opstillet 5 personer til de 3 pladser og det var Jørgen,Per, Carola,Morten og Eddie så
der måtte skriftlig afstemning til.
De valgte blev Per, Carola og Morten og vi ønsker de nye velkommen i bestyrelsen og siger tak
til Jørgen og Jens for deres store arbejde.
Jørgen vil dog fortsat være at finde i diverse udvalg..
Supleanter blev Jørgen og Eddie.
6: Baneudvalg:
Mogens Andersen ( bestyrelsen)
Kim Bundgård
Ole Madsen
Karsten Starup
Michael Nilling
Løbsudvalg
Per Thomsen (bestyrelsen)
Jørn Germansen
John Nielsen
Lars Knudsen
Paw Madsen
International licens
Jørgen Germansen

PR udvalg
Dan Sørensen (bestyrelsen)
Michael Kristensen
Jeppe Ø Andersen
Kia Kjæsgård
Webmaster
Per Thomsen (bestyrelse)
Jeppe Ø Andersen
Morten Møller ( bestyrelse)
7: Der var indkommet 4 forslag fra medlemmerne.
1 Nye træningsintervaller.Bestyrelsen kigger på dette
2 Præmiering til Klubløb. Dette er allerede vedtaget af bestyrelsen.
3 Klage over manglende pokal. Bestyrelsen holder fast i afgørelsen om at køreren ikke får pokal
da han ikke har hjulpet til klubløbet.
Der vil blive skrevet tydeligere i tillægsreglerne til næste sæson så der ikke bliver nogen tvivl.
4 Indskrivning af en ekstra Old Boys klasse i KZ. Dette forslag vil blive undersøgt under hvilken
form det kan gøres.
8: Eventuelt.
Der blev drøftet en del ting under eventuelt blandt andet om at genindføre nogle flere
vandrepokaler som før i tiden.
Konstituering af bestyrelse
Formand- Per Thomsen
Næstformand: Mogens Andersen
Kasserer: Kirsten Kristensen
Sekretær: Kim Hansen
PR Udvalg Dan Sørensen
Webmaster Per Thomsen
Baneudvalg. Mogens Andersen
Licenser: Carola Nielsen
Løbsudvalg Per Thomsen
Webmaster. Morten Møller og Per Thomsen

