Ølsttykkee Veteeranb
bil & Mc
M Klub
K
Re
eferat fra ordinær g
generalfo
orsamling
g Græsted
dgård 20. april 2017.
Referentt: Sv. Viggo E
Eskildsen

1.

Va
alg af dirigent.
Pe
er Hougård Frederiksen bød velkommen
v
n til de 29
9 fremmød
dte medlem
mmer, og
4 nye med-lemmer: Ole
O Fisker,, Freddie K Olsen, Palle
P
Madse
en og Preb
ben
T
Thuesen. Per
P foreslo
og Torben Okkels so
om dirigen
nt. Torben takkede for
f
va
alget, konttrollerede
e at genera
alforsamlingen var lo
ovlig og re
ettidigt indkaldt.
M
Medlemmerrne godken
ndte indka
aldelsen.
T
Torben gav herefter ordet til formande
en, for aflæ
æggelse af
f beretnin
ng for
årret.

2.

Be
estyrelsen
ns beretniing.
Pe
er gennem
mgik beretn
ningen, som i sin hellhed kan læ
æses på vo
or hjemme
eside,
m
men her ska
al blot næ
ævnes at Je
ens Weihrrauch, efter 11 år på
å posten som
s
fo
ormand, de
esværre måtte
m
meld
de sig ud af
a bestyre
elsen af he
elbredsmæ
æssige
årrsager, og overdrage formand
dsposten til
t Per Hou
ugaard Fre
ederiksen.
Stor applau
us til Jens for hans store indssats for vo
or forenin
ng, gennem
m alle
årrene.
Det skal også hermed
d udtrykke
es bestyre
elsens bek
klagelse ovver modtag
gelsen af
Anders The
erkelsens udmeldelsse som sup
ppleant til bestyrelssen. Anderrs har
ge
ennem åre
ene lagt en
n stor arbe
ejdsindsatts i klubbe
en, tak forr det Ande
ers.
Ef
fter Pers gennemga
ang af besttyrelsens beretning
g, var der flere
f
komm
mentarer
/ opfordrin
nger, fra b
bestyrelse og medlem
mmer:
Finn vedr. hjemmesid
h
de: I løbett af somme
eren går vi
v over til den
d nye
hjjemmeside
e. Tilmeldiingen til Fjjordløbet pr. 1. maj er via link
k til den ny
ye
hjjemmeside
e..
Pe
er foreslå
år vi på hje
emmesiden
n kan refe
erere til go
ode firmae
er i forbin
ndelse
m
med repara
ation af vo
ore køretøjjer.
Ko
ommentarr fra medle
emmer: de
er har værret nogle tilbagemel
t
ldinger fra
a
fjjordløbet om vanske
eligheder med
m at fin
nde vej under ruten. Efter nogen
de
ebat, blevv det dog konkludere
k
et, at det var et lille
e antal som
m kørte fo
orkert, og
att det altid
d vil foreko
omme.
M
Medlemmerrne godken
nder beretningen

3.

Frremlægge
else af revideret reg
gnskab.
Be
ent henvisste til det omdelte regnskab,
r
med enkelte komme
entarer bl.a. at vi
nu
u er 91 me
edlemmer i VBMC.
Den ny postt: selskabssskat, på resultatop
r
pgørelsen, medførte
e en del
ko
ommentarer fra medlemmer. Søren men
ner vi er en
e så lille lukket
l
klub
b, at det
lig
gger under bagatel--grænsen, men Bentt mener vi afholder Fjordløb, som
prrimært err for ikke medlemme
m
er, og dervved er ska
attepligtig
ge.
Pe
er siger vii skal gøre
e tingene korrekt
k
ovverfor det offentlige system.
Søren foresslår vi gørr det til ett alment ve
elgørende arrangem
ment.
Be
estyrelsen
n er indstiillet på at arbejde videre
v
med
d forsøg på at finde
e mulighed
fo
or skattef
frihed.
På
å spørgsmål fra et medlem
m
ve
edr. betalin
ng fra delttagere som
m er tilme
eldt, men
ik
kke møder op til fjorrdløbet, får refunde
eret tilme
eldingsgebyret, er svaret fra
be
estyrelsen
n, at de sk
kal betale.
Re
egnskabett blev godk
kendt af medlemme
m
erne.
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4.. Indkomne forslag.
In
ngen indko
omne forslag

5.

Frremtidig virksomhed
v
d og fastlæ
æggelse af
a kontinge
ent for 20
018.
Pe
er: vi fortsætter so
om vi pleje
er, samme kontingen
nt 100Kr.
Fo
orslag god
dkendes.
Vedr. Kørse
el aftenture mm.
Le
eif Behren
nd: Aftentturene er begrænse
et af vejrf
forhold og
g tiden vi har
h til
rå
ådighed fø
ør det blivver for mø
ørkt, men forslag
f
fra
a medlemm
merne om
allternativer f.eks. he
eldagsture
e til natur og virksom
mhedsbesø
øg, er meg
get
ve
elkommen..
N
Niels: Vil ge
erne have tur til dett skønne område
o
ved Mølleåen
n, men dett er nok
ik
kke en tur som kan gøres
g
på en aften. Onsdagstur
O
r til Eremiitageslottet er
og
gså et ønske. Begge forslag blev positivvt modtage
et af flere
e medlemm
mer, og
op
pfordret til
t indført i kommen
nde turplan
n.
Ett medlem gjorde opmærksom på evt. manglende mulighed
m
f at delttage den
for
pllanlagte af
ften, og ef
fterlyste evt. genta
agelse anden aften/d
dag.

6.

6.. Valg til bestyrelse
b
e og supple
eanter.
Be
ent, Søren
n Hou og Per
P var villlige til gen
nvalg. Godk
kendt af medlemme
m
er.
Da Jens træ
æder ud af
a bestyre
elsen, skal nyt medle
em vælges for 1år. Niels
N
Juul-Hanse
en var villig
g til valg, og
o blev vallgt for 1 år.
å
Sven Wolfg
gang (supp
pleant) varr villig til genvalg,
g
og
g blev godk
kendt.
Fo
or Anderss Therkelssen (supple
eant) skulle vælges ny
n supplea
ant for 1 år.
å
Sven Kristiansen var villig til va
alg, og ble
ev godkend
dt som ny suppleant..
Da Niels ble
ev valgt tiil bestyrellsen, skulle
e findes ny
y revisor-suppleant, og her
bllev Leif Be
ehrend valgt ind.
Stor applau
us til de ny
yvalgte

7.

7.. Eventuelt.
Le
eif Behren
nd gentage
er sin opfo
ordring till medlemm
merne, om forslag till årets
arrrangemen
nter inkl. foredrag
f
v klubaf
ved
ftenerne. Leif
L
lægge
er forslag på
Fa
acebook vedr. resta
aurering af
f engelske
e mc-er. Jo
ohn supple
erer med
op
pfordring til medlem
mmer med andre ma
askiner end
d engelske
e, også kan
n deltage.
Eg
gon gør op
pmærksom
m på, at også medlem
mmer som ikke er på
å Facebook
k, skal
in
nformeres.
Jens vedr. udtrædelsse af besttyrelsen:
Jeg går af efter 11 år.
å 11 år so
om jeg ikke
e ville have undvære
et, jeg tak
kker for
go
od opbakning og respons fra medlemme
m
er og besty
yrelse i miin tid som formand.
Jeg er heltt sikker på
å at klubbe
en har en god
g fremttid foran sig
s med ny god
fo
ormand.
Stor applau
us fra med
dlemmerne
e.
Slut:
T
Torben Okk
kels siger tak for i aften,
a
og takker
t
forr god ro og
g orden.
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