Referat af generalforsamling i GGK den 27.11.2014
Formand Jørn Germansen bød velkommen.
Lone fra Revision Plus A/S blev valgt som ordstyrer.
Indkaldelse til generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Formanden fremlagde sin beretning.
Per Thomsen fremlagde beretning fra løbsudvalget.
Beretningerne blev godkendt.
Info fra Løbsudvalget:
Forslag til afholdelse af klubløb. Der arbejdes på 5 klubløb i 2015, hvor der så ved hvert løb
er en klasse som ikke skal køre. Kørerne fra den klasse der springer over, skal så i stedet
hjælpe som officials. På den måde vil der ikke mangle officials til klubløb.
Der skal køres DSK i 2015.
I 2015 har banen 50 års jubilæum og klubben har 25 års jubilæum. Der skal i den anledning
køres løb. Der arbejdes på et mini leman med 2 personer på hvert hold. Pris pr. hold incl.
buffet om aftenen er kr. 200,00. For aftenbuffet for ikke kørere er prisen kr. 50,00. Paw Madsen er i gang med at få fat i personer der kan være med til noget opvisning med gamle karter.
HUSK at tilmelde dig kursus – vi har brug for det.
GGK vil stadig gerne købe jorden omkring banen, men Bane Danmark har ikke startet forhandlinger. Det ligger helt stille. Der er dog igen givet udtryk fra GGK om, at de er interesseret i arealet.
Regnskabet blev gennemgået. Årets resultat blev kr. 71.251.
Regnskabet blev godkendt.
Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Kim Hansen
Henrik Kristensen
Susanne Jørgensen
Else Marie Junker

ønsker genvalg
ønsker ikke genvalg
ønsker ikke genvalg
ønsker ikke genvalg

Følgende ønskede at komme i bestyrelsen:
Kirsten Kristensen
Dan Sørensen
Mogens Andersen
Kim Hansen
Martin Pedersen
Bjarke Madsen

Efter optælling af stemmesedler, var følgende valgt ind:
Kirsten Kristensen

Dan Sørensen
Mogens Andersen
Kim Hansen
Suppleanter:
Jørgen Dohrmann
Martin Pedersen
Valg af ekstern revisor:
Revision Plus A/S fortsætter.
Valg af intern revisor:
Susanne Jørgensen blev valgt.
Revisorsuppleant:
Else Marie Junker blev valgt.
Valg af udvalg:
Baneudvalg:
Kim Bundgaard
Ole Madsen
Jens Hansen
Henning Andreasen
Løbsudvalg:
Lars Knudsen
John Nielsen
Jørn Germansen
Per Thomsen
Paw Madsen
International licens:
Jørn Germansen
PR udvalg:
Michael Kristensen
Jeppe Ø. Andersen
Jørgen Dohrmann
Webmaster:
Erik Madsen
Martin Pedersen
Indkomne forslag:
Forespørgsel på om det er en ide at flytte lørdagstræning til f.eks. tidsrummet 10.00 – 15.00.
Jørn Germansen oplyser at en sådan flytning af tider involverer miljømyndighederne.
Endvidere skal det aftales med Per Thomsen, som har udlejningen.
Det blev bestemt, at der udfærdiges en hensigtserklæring for at undersøge om det kan lade
sig gøre.
Uanset hvad, kan ændringen tidligst træde i kraft fra 2016.

Eventuelt:
Det blev foreslået at optimere netværket på banen samt indkøbe nyt EDB til dommertårn, da
det er af ældre model.
Det undersøges om der er mulighed for at komme på Syd Energis Fibernet.
Martin Pedersen oplyser, at han ikke er glad for den nye fejemaskine, men gerne vil tilbage
til traktor med fejekost.
Det er ikke muligt, da GGK ikke længere har traktoren.
Endelig blev det foreslået at der blev set på huller i banen og at disse blev repareret.
Dirigenten sagde herefter tak for god ro og orden.

