
Bestyrelsesmøde BGK, tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18.30, hos Gokarting 

Deltagere: Carsten Sparholt, Christian Stadil, Charlotte Skjellerup, Tanja Saugmann, Morten 
Andreasen. 

Referent: Carsten Sparholt 

1. Alex Mouro forhindrede grundet trafik hændelse. 

2. Regnskabet for 2017 opdaterede og medlemsliste udleveret.  Regnskabet viser et 
forventet lille underskud der skyldes ekstra udgifter til forplejning af over 220 gæster i 
forbindelse med 10-års jubilæum og regulering af tilskud fra 2016. Der er god beholdning 
i banken. 

3. Pr. d.d. er der ca. en stigning på ca. 40% af medlemmer i forhold til det samme tidspunkt 
sidst år. 

4. Bestyrelsen har vedtaget de generelle bestemmelser for BGK klubmesterskaber for 
udendørs klasser; Cadett Mini, Cadett Junior og OK Junior. 

5. Generalforsamlingen vedtaget til afholdelse d. 24/4-2018 kl. 19.00.  

 På valg er: 

- Tanja Saugmann 

- Charlotte Skjellerup 

1. Hils på & Spørgsmål til Alex Mouro & Træningsindsats 2018 indendørs - Alle  
2. Regnskabet 2017 – Tanja 
3. Medlemsstatus ultimo februar 2018 - Charlotte 
4. Klubmesterskaber udendørs, Cadett Mini, Cadett Junior og OK Junior - Khanh 
5. Generalforsamlingen 2017 – Dato, agenda, indkaldelse, personer på valg & indkomne 

forslag – Alle 
6. Projektet: ”Memorial Wall” - Khanh 
7. Orientering fra formanden: Om SM-2018 DK, Øresundsmesterskab med Malmø, ATK-

Certificering, Udrulning af TROL, e-Sport 
8. Evt. 



- Peter Lassen (Revisor suppleant) 

- Claus Nygaard (Revisor) 

- Christian Stadil, Suppleant 

Morten W. Andreasen indtræder som permanent medlem i bestyrelsen fra at være 
suppleant, dermed er Morten ikke på valg i året. 

Bestyrelsen konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen 

6. ”Memorial Wall” opsættes hos GoKarting, Tanja og Khanh arbejder på projektet. 

7. Orientering om den foreløbige status på: 

- Sjællandsmesterskabet (SM) 2018 (DK) udendørs, Øresundsmesterskabet 2018 
udendørs i samarbejde med klubben, MAK, i Malmø, status for ATK-
certificeringsproces hos DASU, status på TROL-udrulningen. Orientering om mulighed 
for at BGK meget snart får adgang til et nyt og moderne E-Sport centret med op til 21 
nye PC’er/Games og et antal af nye PS4-consoller, inkl. pedaler, rater, controllere 
m.v. og tilhørende proff. spillemøbler, samt en 1GB/1GB særskilt internetforbindelse, 
hvor BGK begynder at kunne tilbyde E-Sport med op til mange PC- & PS4-games til 
alle BGK-medlemmer, som et supplement til Karting. 

8. Evt. 

- BORA 2018 afholdes i påsken.


