
  

 
 

   
 

Bestyrelsesmøde 7.11.2016 
 

Sted: Gokarting, Brøndby 

Deltagere: Khanh Phi Thai, Lars Stærkjær, Tanja Saugmann, Charlotte Skjellerup, Peter Lassen, 

Henrik Tanggaard 

 

1. Orientering fra formanden. 

Medlemstallet er fortsat stigende. BGK udvikler sig til en 3-i-1 klub: Indendørs, udendørs og 

internationalt. ASK lukker Gå-til-gokart projektet i 2017. SM5 regnskabet er endnu ikke 

færdigt, men de foreløbige tal viser et overskud. 

 

 

2. Fremlæggelse af halvårsregnskab 2016. 

Udvidet frem til 2.11.2016 og er sundt. Likviditeten er forøget med 100% og bestyrelsen 

orienteret omkring fordelingen af udgifter. 

 

 

3. Planlægning af årets afslutning 4. december. 

November junior A-finale er tilføjet programmet, da denne ikke blev afviklet korrekt. Der 

indkøbes et bingohjul til lodtrækning, da denne kan gøre processen lidt hurtigere. Der 

sendes besked til ASK omkring tidspunkt for præmieoverrækkelse. Der opsættes en plakat 

for særligt juniorer med mesterskabsstillingen sådan, at denne kan følges på dagen. 

 

 

4. Kommissorium og nedsættelse af 10 års jubilæum - Udvalg. 

Udvalg nedsat med Claus, Tanja, Charlotte og Henrik. Der sigtes mod sommer 2017, selvom 

jubilæet reelt først er november. 

 

 

5. Review af træning 2016, Revision af GP-reglement 2016/2017, Champ Revancen og 

Udskrivelse af BGK-Mesterskaber 2017 (ind- & udendørs). 

Der foretages justering af regelsæt for gult blink hvor det præciseres, at når lyset slukkes er 

løbet givet frit (grønt flag). Omgangstiden for kvalificering til GP puslinge, justeres fra de 

nuværende 36 sekunder til 35 sekunder. Omgangstiden for kvalificering til GP junior 

fastholdes. Lars revidere GP reglement. Der er justeret på træningstider og der meldes 

positivt tilbage fra forældre. Khanh sørger for booking af trænere, da Gokarting ikke ønsker 

denne opgave mere. 

 

 



  

 
 

   
 

6. BGK-Løbskalender 2017. 

Le Mans 14. Januar flyttes frem til 21. Januar pga. Sammenfald med GP weekend hos Power 

Racing. Ingen bemærkninger til den udleveret kalender.  

 

 

7. Møde med ASKH – Fusionsarbejde. 

Khanh, Lars og Claus har møde med ASK i næste uge omkring det fortsatte arbejde. 

 

 

8. DASU-Repræsentantskabsmøde, Deltagelse, Valg til DASU-bestyrelsen og DASU-KU. 

BGK møder med Khanh som repræsentant for klubben. Bestyrelsen i BGK indstiller Lars til 

KU. 

 

 

9. Fornyelse af kontrakt med GoKarting fra 2017. 

Orientering omkring genforhandlet kontrakt for de næste 3 år. Mindre ændring omkring 

booking af trænere, som flyttes fra Gokarting til BGK. 

 

 

10. Projekt "Who has not been a member of BGK?" 

Besluttet at der arbejdes med em Hall of Fame på væggen ved siden af podie. Peter, Lars og 

Khanh arbejder på dette. 

 

 

11. Indkøb af præmier 2017 

Godkendt. 


