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Referat af generalforsamling
MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 9/9-2016
Kværndrup Kro, Bøjdenvejen 1, 5772 Kværndrup

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
På valg er:
Folmer Larsen
(modtager genvalg)
John Larsen
(modtager genvalg)
Rolf Nejsum
(modtager genvalg)
7. Valg af suppleant.
På valg er:
Bruno Poulsen
8. Valg af revisor.
På valg er:
Peter Westergaard, Dansk Revision, Kalundborg
9. Eventuelt.
Velkomst:
Formand Lars Petersen bød alle velkommen til årets generalforsamling.
Ad.1. Valg af dirigent.
Dirigent: Hans Barholt
Stemmetæller: Erik Christensen, Flemming Rasmussen
Ad.2. Bestyrelsens beretning.
Formand Lars Petersen præsenterede bestyrelsens beretning.
Velkommen all Mercedes venner – dejligt at se at I er kommet og ønsker at støtte
op om vores klub og dens aktiviteter.
Der er pt. 730 medlemmer i klubben og det er vi rigtigt glade for.
Vi har i årets løb holdt en række bestyrelsesmøder hvor en lang række punkter har
været diskuteret. Bl.a. biblioteket og dets videre eksistens - bestyrelsen har på en
tidligere generalforsamling foreslået det flyttet til Dansk Veteran Klub, der kan
journalisere og scanne alt vores materiale digitalt, således det bliver tilgængeligt
for alle via internettet. Andre mente på daværende generalforsamling at dette ikke
skulle ske og der blev derefter nedsat en gruppe med ansvar for oplæg til ny
beslutning. Der er efter en række møder og besøg i biblioteket ikke sket mere
hermed trods flere henvendelser. Bestyrelsen har derfor valgt at udskyde
beslutningen herfor indtil videre, og håber der er nogle medlemmer der vil tage fat
på denne opgave.
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Vi har arbejdet på en 30 års jubilæums blad/bog, men må erkende at vores
ambition nok var for høj og optimistisk i forhold til deadline, derfor søger vi nu efter
medlemmer der vil påtage sig denne opgave for en 35års udgave. Ligeledes søger
vi efter ekstern finansiering hertil.
Vi har nedsat et data- og it udvalg og haft flere møder vedr. håndtering af bl.a.
vores medlemsdatabase, MB klub-kort Web-sider og nyhedsbreve mv.
Tommy Andersen (vores web-master) ønsker at stoppe og vi søger derfor nu efter
en afløser. Bestyrelsen har afsat penge til honorar for denne opgaver men håber
selvfølgelig at et medlem stiller sin hjælp til rådighed her.
Et stort tak skal lyde til Tommy for de mange år store indsats!
Klubben har haft en travl kalender med rigtigt mange arrangementer og løb:
17/9

Løvfaldstræf Aabenraa - (Kim Madsen og Kaj Jeppesen)

3/11

Klub møde i Lynge – (Heine Svendsen)

23/11

Klub møde Nr. Broby – (Harald Philip)

3/12

Julefrokost i Slagelse – (John og Linda Larsen)

25-26/3

Fredericia bilmesse - (Bestyrelsen med MB klub telt)

22/4

Fællestræf DK Classic Car i Langeskov - (Folmer Larsen)

6/5

Kalundborg Holbæk løbet – ((John og Linda Larsen)

11/6

Gavnø Classic træf med klub teltet - (John og Linda Larsen)

16-18/6

Pagode Ø-tur Hotel Rudkøbing – (Pagode sektionen)

29/6

Dækspark hos Lars Hjaltbo Frederiksberg (Pagode sektionen)

1/7

Bil og fisk. Rodkøbing – Bagenkop (Folmer Larsen)

9-13/8

Sommertræf i Rudkøbing (Folmer Larsen/Lars Grill med familier)

25-27/8

Skandinavisk Pagode træf i Nyborg (Pagode sektionen)

9/9

Egeskov møde efterfulgt af general forsamling

En stor tak skal lyde til de mange medlemmer der aktivt har arrangeret og deltaget
i de mange arrangementer. En speciel stor tak skal lyde til Lars Grill og Folmer
samt til deres familier for den store indsats for årets sommertræf.
Vi mangler medlemmer der vil tage påtage sig opgaven at arrangere næste års
sommertræf i Jylland.
Beretning blev taget til efterretning.
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Ad.3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Årsrapporten er udarbejdet af klubbens eksterne revisor Peter Westergaard fra
Dansk Revision Kalundborg.
Kasserer John Larsen præsenterede årsrapporten og kunne konstaterer at
revisionen ikke har givet anledning til forbehold. John Larsen gennemgik
regnskabet i detaljer. Der ses en stigning i omsætningen grundet ekstraordinært
tilskud fra Stuttgart til klubbens 30 års sommertræf. Der er nu afsat penge til en
kommende 35 års klubbog og de øgede udgifter til bl.a. blad porto og udgifter til
ekstern hjælp til administration, IT og økonomifunktioner mm.
Der var et par spørgsmål fra salen der blev besvaret af John Larsen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad.4. Indkomne forslag.
Ingen forslag er modtaget.
Ad.5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende
regnskabsår.
Bestyrelsen foreslår en stigning af kontingent med kr. 100,00. Denne stigning
begrundes bl.a. i følgende forhold:
Øgede porto udgifter - PostNord
Øgede bladudgifter – flot blad, tryk med flere sider
Udgifter til udarbejdelse af 35 års jubilæumsbog
Klub materialer, skilte, flag mv. skal fornyes og opdateres.
Tommy Andersen stopper som web-master, så vi kan forventer øgende udgifter til
ny Web-Master assistance for at kunne varetage eksisterende samt øge klubbens
eksponering på Internettet, Facebook mv.
Ekstern administrations og regnskabsassistancer
Der var flere kommentarer hertil fra salen og der blev argumenteret for og imod at
øge kontingentet. Bestyrelsens forslaget kom til afstemning:
- 20 stemmeberettigede medlemmer stemte for bestyrelsens forsalg med en
stigning på kr. 100,00.
- Ingen stemmeberettigede medlemmer stemte for et forslag stillet fra dirigenten til
en stigning på kr.50,00.
- 6 stemmeberettigede medlemmer stemte imod bestyrelsens forsalg til en stigning
på kr. 100,00.
Bestyrelsens forsalg til en stigning på kr. 100,00 blev dermed godkendt.
Ad.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
Folmer Larsen blev genvalgt.
John Larsen blev genvalgt.
Rolf Nejsum blev genvalgt.
Ad.7. Valg af suppleant.
Bruno Poulsen blev valgt.
Ad. 8. Valg af revisor.
Revisor Peter Westergaard fra Dansk revision i Kalundborg blev genvalgt.
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Ad. 9. Eventuelt.
Folmer spurgte til de fremmødte medlemmer hvordan vi skaffer nye medlemmer.
Der findes flere forskellige ”klubber” på Facebook, internet grupper etc., men hvad
gør vi for at dels opretholde eksisterende medlemmer og især skaffe nye?
Dette igangsatte en ivrig og givende diskussion i salen hvor flere medlemmer talte
og kom med forslag til bestyrelsen.
Bl.a. spurgte Torben Larsen til om klubben har et formaliseret samarbejde med de
officielle MB forhandlere og importøren samt fabrikken. Forslag til om klubben
annoncere i de officielle MB blade?
Flere medlemmer nævnte at vi bør have nogle ”gulerødder” for at tiltrække nye
medlemmer mv., bl.a. blev der spurgt til rabat ordninger med MB klub kortet?
Forslag fra salen kunne være at splitte kontingentet ud over en længere end 12 md.
periode ved ”skæv” indmelding etc.
Indkøbsrabatter, reservedelsrabat etc. via MB kortet
Interne nyhedsbreve med information om f.eks. specielle MB reservedele
Klub medlemmer der skriver længere artikler til bladet, kunne f.eks. fritages for
kontingent eller få nedsat kontingent etc.
Bestyrelsen kommenterede disse forslag med at klubben har et eksisterende godt
samarbejde med officielle MB forhandlere , importøren samt fabrikken. Vi modtager
årligt meget fine sponseringer og gaver herfra.
Flere forslag har tidligere været afprøvet af bestyrelsen, men bestyrelsen vil
arbejde videre hermed og vil tage flere af disse forslag op på de næste
bestyrelsesmøder.
Til sidst takkede formanden for god ro og orden, og opfordrede samtidigt kraftigt til
at medlemmerne skal være langt mere aktive i klubbens arbejde og komme med
ideer og forslag etc. Disse sendes på e-mail til sekretær Rolf Nejsum.
Referent: Rolf Nejsum

