Generalforsamling for Vamdrup Ford a klub lørdag den 2. marts
2019 kl. 14.00 i Vamdrup Spejdercenter, Ny Østerbyvej, 6A,
Vamdrup.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning og godkendelse heraf
Kassereren fremlægger et revideret regnskab som godkendes af
generalforsamlingen
5. Fastsættelse af kontingent 2020
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (ulige år) kasserer (lige år) bestyrelsesmedlemmer og
suppleant.
8. Valg af revisor (skiftevis for 2 år ad gangen) og revisorsuppleant
9. Planlægning af årets aktiviteter
10.Eventuelt
På valg i 2019 er følgende:
Formand Ejvind Greve
Ole Rasmussen
Asbjørn Henriksen
Best. Suppleant Preben Bruhn
Revisor Hans Møller Hansen
Rev. Suppleant Verner Kristoffersen

Referat:
Der deltog 46 personer ved generalforsamlingen.
Ad 1. Dirigent Lars Wülff
Ad 2. Referent Hanne Mette Kjær
Ad 3. Vamdrup Ford A klub havde et meget aktivt år med mange arrangementer.
Klubben havde 60 års jubilæum og det blev behørigt fejret. 10 biler deltog i
Grænsetræf i Norge. 34 biler deltog i jubilæumsturen. Der var rigtig mange
arrangementer og et fremmøde ved dem alle. Knud har været stået for
udgivelsen af klubbladet i 24 år. Bestyrelsen har bestået af de samme personer
i 10 år. Det vidner om en stabil klub. Formandens beretning blev godkendt.
Ad 4. Det er første gang at omsætningen har overskredet 100.000 kr. Omsætningen
har været på 120. 000 og et overskud på 294,99 kr.
Peter gennemgik regnskabet. Ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.
Ad 5. Kontingentet fastholdes på 225 kr. p.a.

Ad 6. Ingen indkomne forslag.
Ad7. Ejvin Greve blev genvalgt
Ole Rasmussen blev genvalgt
Asbjørn Henriksen blev genvalgt
Best. suppleant Preben Bruhn blev genvalgt
Ad 8. Revisor Hans Møller Hansen blev genvalgt
Rev. suppleant Verner Kristoffersen blev genvalgt
Ad 9. Planen for resten af året blev:
6.-7. april, Bilmesse i Fredericia, Asbjørn, som har fået tilsagn om pladsen
13. april, Forårsklargøring Syd hos Flemming Petersen, Hjarup
Forårsklargøring Midt hos BF-Cars, Frederiks.
4. maj,
PIT STOP hos Kirsten og Møller, Haderslev Flyveplads
25. maj
Gråstenløbet. Karin og Gunnar, Vamdrup Ford A klub er årets
Tema klub. Vi har lovet at stille med 15 biler. Der er pt. 7 tilmeldte
biler og det haster med de sidste tilmeldinger til Gunnar.
5. juni
National køredag, grundlovsdag, Elsebeth og Bjarne. Tur til
Brunkulslejren.
7. juli
Sommertur, Hans og Lars med pigerne. Omkring Vejle.
24.-25. aug. Weekendtur på og omkring Als. Kirsten og Bent Porskrog har
næsten turen klar.
15. sept. Løvfaldstur, Grethe og Ole, Omkring Kolding
5. okt.
Værkstedstræf i Vejle
19.-20. okt. Bilmesse i Fredericia, Asbjørn
9. nov.
Efterårsfest i Vamdrup
16. nov.
Værkstedstræf, Hanne Mette og Albert, Bylderup-Bov
Ad 10. Eventuelt
A. Asbjørn fortalte om hvordan man tilrettelægger en Ford A tur. Den må
ikke være alt for lang, max 120 km og helst kortere. Husk endelig at
indlægge nok pauser og helst med mulighed for toiletbesøg. Det er sjovt
at tilrettelægge en tur og endnu bedre at se den gennemført.
B. Preben har 2 store partytelt liggende fra Grænsetræf i Roskilde. De vil
sælge huset og ønsker at komme af med dem. Teltene medbringes til
Bilmesse i Fredericia og bestyrelsen finder et sted til oplagringen.
C. Peter efterlyste en bedre måde at få fat i folk og få dem til at indbetale
deres kontingent. Kun 60 ud af 140 medlemmer har husket at betale
kontingentet for 2019 inden Generalforsamlingen.
D. Niels Christian spørger efter reglerne for konfirmationskørsel for venner
og familie.

Færdselsstyrelsens regler for kørsel uden seler undersøges af bestyrelsen
og lægges på vores hjemmeside.
Der blev også drøftet regler for syn af biler, om de skal på rullefelt,
synsfri sammenkobling, mekaniske bremser osv.
E. Børge foreslog at udsætte generalforsamlingen i 14 dage så han/vi kunne
køre i Fordén til Generalforsamlingen.
Vamdrup den 2. marts 2019
Hanne Mette Kjær
Referent
Underskrevet af formand Ejvind Greve og kasserer Peter Koch Nielsen

