
Referat af GENERALFORSAMLING i Vamdrup Ford A Klub d. 1.marts 2014 
 
Formanden, Ejvind Greve, bød velkommen og takkede for fremmødet (36 medlemmer) 
 
1: Valg af dirigent: 
 Steen Andersen 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  : 39400,00kr 
 Udgifter  : 38068,50kr 
 Årsresultat  :  +1331,50kr 
 Klubbens beholdning 31.12.13 : 43099,49kr 
 Øvrige værdier (varelager) : 22476,50kr 
 
 Revisorerne har gennemgået regnskabet, beholdningen er afstemt og fundet tilstede. 
 
 Regnskabet godkendt af generalforsamlingen uden nogen bemærkninger. 
 
5: Fastsættelse af kontingent: 
 Uændret kontingent (175kr) 
 
6: Behandling af indkomne forslag: 
 Forslag om at bestyrelsesmedlemmerne skulle være kontingentfrie. Vedtaget. 
 
7: Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant: 
 Kassereren , Peter Kock Nielsen, genvælges. 
 Albert Bucka genvælges til bestyrelsen 
 Steen Andersen genvalgt som bestyrelsessuppleant 
 
8: Valg af revisorer og revisorsuppleant: 
 Hans Møller Hansen og Børge Dueholm Genvalgt som revisorer 
 Kjeld Petersen  genvalgt som suppleant. 
 
9: Planlægning af årets aktiviteter: 
 5.-6. april Stand på veteranmessen i Fredericia  
 12.april Forårsklargøring Syd (Hjarup) 
 26.april Forårsklargøring Nord (Frederiks) 

3.maj Pit Stop på Haderslev Flyveplads -Hans og Kirsten Møller Hansen 
 25.maj Forårstur –Lars Wulff 
 5.juni National køredag – Lene og Ejvind Greve 
 12.-15.juni Fællestur til Grænsetræf i Roskilde 
 5.juli Tur arr. af Hanne og Albert 
 ??-??. august Weekendtur Her mangler vi en arrangør!!!! 
 7.september Klubtur – arr. af Kirsten og Hans Møller Hansen 
 28.september Løvfaldstur –arr. af Henrik og Birgit Madsen 
 11.oktober Værkstedstræf med emne – hos Werner og Dora Kristensen, Ry 
 1.november Efterårsmøde med bl.a. spisning 
 ? Værkstedstræf – Børge og Anne Petersen (Egtved) 
 
Evt. Redaktøren, Knud Gaarn Larsen, takkede for vingaven, overrakt af formanden for Knuds 20 årige 

arbejde med bladet. 
 Formanden fortalte om klubbens fællestur til Roskilde. 15 biler tilmeldt foreløbig. Der er få ledige 

hytter/sovepladser på Roskilde Camping. Debat om priser og spisningen på hotellet. VFAK arran- 
gerer selv frokost og morgenmad. 
Albert fortalte om en klubtur i bus til Holland i 2015. Omkring 14 personer synes det var en god ide. 
Kort debat om vores tildelte stand på messen i Fredericia. Asbjørn vil gerne have standmedarbejdere. 
Der blev takket for Lenes dejlige lagkage. (Genvalg til næste år)  

Ref. Ole Rasmussen d. 3.3.2014 
 


