Referat fra Generalforsamlingen
lørdag d. 4. marts 2017 kl. 19.00

på Spejdercentret Ny Østerbyvej 6A, 6580 Vamdrup.
Der var tilmeldt 30 personer til generalforsamlingen.
Ejvind bød velkommen og vi holdt et øjebliks stilhed for at mindes Steen
Andersen fra Bjert og Hanne Pedersen fra Egtved, der begge er afgået ved
døden inden for den seneste måned.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Lars Wulf blev valgt
2. Valg af referent
Hanne Mette Kjær blev valgt
3. Formandens beretning og godkendelse heraf
Det har været er godt år med god tilslutning til de 17 arrangementer
der har været i løbet af året.
Blandt andet var der 20 biler med til forårsklargøringen i syd. Der
ønskes flere deltagere til forårsklargøringen i nord.
PIT Stop på Haderslev flyveplads var godt besøgt og
18 vogne deltog ved National køredag.
8 vogne var med til Grænsetræf i Bådstad, Sverige
11 vogne deltog i weekendturen og samme antal var med på Sydfyn.
22 vogne var med på Løvfaldsturen
Klubstanden ved Bilmessen i Fredericia blev også godt besøgt og til
slut var der 46 deltagere ved efterårsfesten i Vamdrup.
Ejvind takkede et godt fremmøde gennem hele året og opfordrede til
at følge med på vores hjemmeside www.FordA.dk
Tak til vores webmaster Helle og tak til vores redaktør Knud, for 22
årgange af klubbladet.
Vamdrup Ford A klub går nu ind i sin sæson nr. 59, så der venter
snart et skarpt hjørne for klubben.
4. Kassereren fremlægger et revideret regnskab som godkendes
af generalforsamlingen
Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent
Uændret på 200 kr./år

6. Behandling af indkomne forslag.
Vedtægtsændring til vedtægternes §7, Økonomi, regnskab og
revision
Nuværende tekst i §7 stk. 4 ”Generalforsamlingen vælger 2 revisorer
og 1 suppleant for et år ad gangen, således at der hvert år vælges 2
revisorer og 1 suppleant”, ønskes ændret til
”Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor for 2 år og 1
revisorsuppleant for 1 år ad gangen”.
Ændringen blev vedtaget.
7. Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år),
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant
På valg er følgende:
Formand Ejvind Greve
Bestyrelsesmedlem Ole Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Asbjørn Henriksen
Bestyrelsessupleant Steen Andersen
(Folk begyndte næsten at klappe for genvalg, før Lars var færdig
med at læse teksten op.)
Ejvind Greve, genvalgt
Ole Rasmussen, genvalgt
Asbjørn Henriksen, genvalgt.
Klaus Astrup og Preben Bruhn stillede op til posten som
bestyrelsessuppleant. Der blev afholdt en skriftlig afstemning og
Preben Bruhn blev valgt til bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Forslag: 2 revisorer
vælges skiftevis for 2 år ad gangen.
På valg er følgende:
Revisor Hans Møller Hansen (Flymøller)
Revisor Lars Wulff
Revisorsuppleant Preben Bruhn
Forslag til vedtægtsændringen blev vedtaget, se pkt. 6
Hans Møller Hansen blev genvalgt.
Lars Wulf blev valgt i 2016 og er nu på valg til næste år
Revisorsuppleant blev Verner Kristoffersen
9. Planlægning af årets aktiviteter.
(Inden vi gik videre til planlægningen måtte vi lige have kaffen og
smage på Lenes dejlige lagkager.)
Årets foreløbige program blev:
 25.-26. marts. Bilmesse i Fredericia, Dorthe og Asbjørn
 8. april. Forårs klargøring SYD, Flemming Pedersen.
 8. april. Forårs klargøring NORD, Knud Gaarn-Larsen.
 6. maj. PIT STOP Haderslev Flyveplads, Kirsten og Flymøller.
 21. maj. Forårs tur, Lene og Ejvind
 5. juni. National køredag til Tåsinge, Connie og Torben
 1. juli. Sommer tur, Helle og Lars, Birgit og Peter
 19. -20. august. Weekendtur til Fanø, Grethe og Ole
 10. september. Sensommer tur, Tommy og Ejvind

30. september. Løvfalds tur, Bredebro, Ingelise og Erling
7. oktober. Værksted træf i Ry, Dora og Verner
21. – 22. oktober. Bilmesse i Fredericia, Dorthe og Asbjørn
11. november. Efterårsmøde med spisning i Vamdrup, Lene og
Ejvind
 18. oktober. Værksteds træf, Bylderup-Bov, Hanne Mette og
Albert
Følg med på www.FordA.dk





10. Eventuelt
 Medlemslisten v. Hanne Mette. Listen blev sendt rundt for
revision, særligt med hensyn til opdateringer af mailadresser
men også for tilføjelser hvor der mangler oplysninger.


Til salg. V Flymøller. Muligvis kommer hans Ford AA lastbil til
salg og han synes klubbens medlemmer først skal have
tilbuddet. Evt. interesserede kan bare kontakte ham.
Samtidig opfordrede han andre der ønsker at sælge deres Ford
A, til først at sætte vognen til salg til klubbens medlemmer,
inden den sættes offentligt til salg.



Klubstand v Asbjørn. Vi har igen fået den samme stand på
Bilmessen i Fredericia. Tommy kommer med 1 bil og vi
mangler endnu én til udstilling. Verner vil fortælle om
teknikken. Aftaler om forplejningen med morgenbrød og kaffe,
kartoffelsalat og frikadeller, samt kager er på plads.



Ok kort. Asbjørn opfordrede til at få et Ok tankkort m.m. Det
giver et ganske pænt tilskud til Ford A klubben.



Kontingent. v Peter som åbnede kassen for indbetaling af
kontingent.

Lars takkede for forholdsvis god ro og orden.
B-Bov d. 5. marts 2017
Hanne Mette Kjær
Referent

