Referat af GENERALFORSAMLING i Vamdrup Ford A Klub d. 7.marts 2015
Formanden, Ejvind Greve, bød velkommen og takkede for fremmødet (33 deltagere)
1: Valg af dirigent:
Ole Lauersen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2: Valg af sekretær:
Ole Rasmussen blev foreslået og valgt.
3: Formandens beretning og godkendelse heraf:
Ejvind fortalte bl.a. om de arrangementer klubben havde lavet i årets løb. (Se formandens fulde
beretning på hjemmesiden)
Beretningen blev godkendt med applaus.
4: Kassereren fremlægger et revideret regnskab som godtages af generalforsamlingen:
Peter Kock Nielsen gennemgik punkt for punkt det omdelte regnskab. Hovedtallene var flg.:
Indtægter
: 56380,00kr
Udgifter
: 65134,39kr
Balance
: -8754,39kr
Klubbens beholdning 31.12.13 : 62800,99kr
Klubbens beholdning 31.12.14 : 59571,20kr
Årsresultat
: -3229,79kr
Revisorerne har gennemgået regnskabet, beholdningen er afstemt og fundet tilstede.
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen uden nogen bemærkninger.
5: Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse med 25kr til 200kr. Vedtaget.
6: Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen ønsker medlemskab til Motorhistorisk samråd (MHS) for bl.a. at have en forsikring
på messen af biler og personer. Bestyrelsen kan arbejde videre med dette..
7: Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant:
Formand Ejvind Greve, Næstformand Asbjørn Henriksen og sekretær Ole Rasmussen genvælges.
Steen Andersen genvalgt som bestyrelsessuppleant
8: Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Hans Møller Hansen og Børge Dueholm genvalgt som revisorer
Preben Bruhn vælges som suppleant.
9: Planlægning af årets aktiviteter:
20.-21.marts Stand på veteranmessen i Fredericia
11.april
Forårsklargøring Syd (Hjarup) og Nord (Frederiks)
25.april
Pit Stop på Haderslev Flyveplads - Hans og Kirsten Møller Hansen
9.maj
Forårstur – Gunner og Karin samt Albert og Hanne Mette – i det sønderjyske område
5.juni
National køredag – Lene og Ejvind Greve
20.27.juni
8 vogne forhåndstilmeldte sig til KFAK’s Gedser-Skagens jubilæumstur
4. juli
Tur til sydvestfyn – Marianne og Preben
22.-23. august Weekendtur til Kerteminde – Jytte og Ole Lauersen, Birgit og Peter, Lene og Ejvind
5.september
Klubtur fra Egtved – Anne og Børge Petersen
26.september Løvfaldstur - Dorthe og Asbjørn
10.oktober
Værkstedstræf med emne – hos Verner og Dora Kristensen, Ry
7.november
Efterårsmøde med bl.a. spisning
?
Værkstedstræf – Børge og Anne Petersen (Egtved)
EVT. Asbjørn fortalte om messen og søgte og fik hjælpere. Han fremlagde også et forslag om at blive sponsoreret af
OK via benzinkort. Han og Ejvind arbejder videre med dette.
Ole Lauersen mente det var på sin plads at betale 25kr for kaffe og kage til arrangøren af værkstedstræf og lign.
Ole Rasmussen nævnte tiltag på hjemmesiden.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af mødet og takkede også for fremmødet
Der blev takket for Lenes dejlige lagkage. (Hun overvejer genvalg til næste år)
Ref. Ole Rasmussen d. 8.3.2015

