Beretning for 2014
Året startede som sædvanlig med arbejdsdag med god tilslutning der er heldigvis en del der vil være
med til at forbedre banen.
Dog har vi fået kritik for at sandkassen nedenfor klubhuset er ændret med græsarmeringssten det er
for farlig mener nogle.
Vi har diskuteret om der skal anskaffes noget der er blødt at køre ind i som så monteres på
plastikrøreren i lighed med det der monteres på speedwaybannerne.
Sportslig blev det til EM sølv til Niclas N. og 3 Jysk Fynsk mestre til Mads Dormann, Michael
Kristensen og Rasmus Busch.
Til klubløbene kan der nemt blive plads til mange flere så dem vil jeg opfordre de nye medlemmer
at deltage i da det er her i kan lære meget.
Der mangler stadig officials for dem får klubben aldrig for mange af når vi skal afvikle løb så her en
opfordring til at melde sig til 615 kursus som afholdes i klubhuset og det er gratis.
Per og jeg har lige været til Repræsentantskab i DASU hvor Harry Laursen blev genvalgt til
DASUs bestyrelse.
Valget til KU er blevet en farce da det stemmetællende hold der skulle tælle stemmerne op til KU
valget har lavet en kæmpe brøler med ca100 stemmer talt forkert.
Vi har endelig fået en juridisk aftale med kommunen om brugsretten til området.
Miljø efterfølgende har jeg haft et møde på Rådhuset med kommunen miljø ansvarlige og fået de
vigtigste punkter i vores godkendelse på papir udarbejdet af den miljø ansvarlige så nu er det meget
nemmere at forholde sig til reglerne vi lever under.
DASU miljø Konsulent Otto Dyrnum er også på sagen da han har arbejdet meget med støj omkring
bannerne i DK.
Det er efterhånden ikke længere en hemmelighed at 2015 er et Jubilæumsår banen bliver 50 år
Klubben 25 år og Jens Hansen 25 år i GGKs bestyrelse og som en reklame omkring Nytår siger
DET SKAL FEJRES.!!!
Så Paw Madsen er sat på sagen med at finde nogle meget gamle Gokarts til et forhåbentlig nostalgi
løb på dagen.
Så vil jeg slutte af med at takke alle der i årets løb har gjort en indsats for klubben ingen nævnt
ingen glemt
Jørn Germansen

