
Referat af generalforsamlingen. 

Lørdag d. 4. marts kl.14.00 2023 på biblioteket i Vamdrup 

Formanden, Ejvind Greve, bød velkommen, hvorefter mødet blev indledt med en sang. 

Deltagere: 29 personer hvoraf 19 var stemmeberettigede 

1/ Valg af dirigent: 

Klaus Astrup blev foreslået og valgt. Han konstaterede at indkaldelsen af generalforsamlingen var rettidig 

udsendt. 

2/ Valg af referent: 

Ole Rasmussen blev foreslået og valgt. 

3/ Formandens beretning og godkendelse heraf: 

Ejvind glædede sig over de arrangementer der blev afviklet i 2022. En tur måtte dog aflyses men de øvrige 

havde rigtig pæn tilslutning. Han nævnte endvidere at flere medlemmer var indmeldt i klubben ved messen 

og at mange nye mødte op ved værkstedstræffene. Formanden takkede webmaster Helle og redaktør Knud 

samt medlemmer, der har ydet hjælp i sæsonens løb. Takkede også bestyrelsen for dens 15. sæson. 

Formandens beretning blev godkendt med applaus. (Formandens fulde beretning kan ses på hjemmesiden. 

https://www.forda.dk/generalforsamling) 

4/ Kassereren aflægger et revideret regnskab, som godkendes af generalforsamlingen: 

Kassereren Peter Kock Nielsen gennemgik regnskabet. Revisorerne Lars Wulff og Hans Møller-Hansen har 

godkendt regnskabet, dog med bemærkning om at der skal være bilag til alle poster i salgs/oliekassen. 

Indtægter i alt  103868,67kr 

Udgifter i alt  116109,70kr 

Årsresultat   -12241,03kr 

Det negative resultat skyldes genoptryk af div. hæfter/bøger (500 stk.), trailer indretning og indkøb af vin. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

5/ Fastsættelse af kontingent 2024: 

Kontingentet forbliver uændret (225kr) 

6/ Behandling af indkomne forslag: 

Ingen forslag 

7/ Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år), bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant: 

Formanden Ejvind Greve, bestyrelsesmedlem Asbjørn Henriksen og bestyrelsessuppleant Hans Jensen, blev 

alle genvalgt. 

  

https://www.forda.dk/generalforsamling


 

8/ Valg af revisorer (skiftevis for 2 år ad gangen) og revisorsuppleant: 

Hans Møller Hansen genvalgtes som revisor (for 2 år) og Verner Kristoffersen genvalgtes som 

revisorsuppleant 

9/ Planlægning af årets aktiviteter: 

1.-2. apr.: messe i Fredericia med Kirsten Møllers bil og måske Erik Duus’. 

15. apr.: klargøring Syd  

22. apr.: klargøring Nord.  

29. apr.: Pitstop på Haderslev Flyveplads. 

13.maj: Forårstur (evt. med modelfly hos Møller – Klaus Astrup).  

27.maj:Gråstenløb (med egen tilmelding). 

5.juni: Motorhistorisk køredag (evt.3.juni Peter K. Nielsen og Lars Wulff).  

30.juni-2.juli: Weekendtur (Gjerrild Vandrerhjem 1200kr/person -Dorthe og Asbjørn Henriksen (10 

forhåndstilmeldinger!)) 

27.aug.: Fødselsdagstur- Hans, Lone, Lars og Karin. 

17.sept.: Løvfaldstur (kukkertur) Lene og Ejvind. 

7.okt.: Værkstedstræf i Bylderup Bov.  

21.-22.okt.: Bilmesse.  

28.okt.: Efterårsfest i Hjarup. 

11.nov.: Værkstedstræf i Vejle. 

10/ Eventuelt 

Asbjørn fortalte om aktivitetsudvalget som vil lave nye vinteraktiviteter for både herrer og damer. Udvalget 

består af Asbjørn H., Peter K.N, Klaus A., Lars B. og Hans J. og varetager bl.a. opgaver omkring messen, 

klubtøj og lign. 

FlyMøller søgte oplysninger om medlem med AA-lastbil 

Webmaster vil gerne med til et bestyrelsesmøde 

Hanne Mette ønskede ændrede/reviderede oplysninger til adresseliste   

Mødet afsluttedes med kaffe og dejlig lagkage, lavet af Hanne Mette. 

Referent Ole Rasmussen d. 10.3.2023 

 

 

 


