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Referat af generalforsamling 
MERCEDES-BENZ KLUB DANMARK den 8/9-2018 

 

Fanefjord Skovpavillon, Fanefjord Skovvej 6, 4792 

Askeby 

 

 

 
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. 
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer er på 

valg i ulige år. 
Lars Petersen (modtager ikke genvalg) 
Lars Grill Nielsen (modtager ikke genvalg) 

7. Valg af suppleant. 
8. Valg af revisor.  

På valg er: 
Peter Westergaard, Dansk Revision, Kalundborg 

9. Eventuelt.  

 
Velkomst: 

Næstformand Folmer Larsen bød alle velkommen til årets generalforsamling.  
Formand Lars Petersen var forhindret grundet familie ferie. 
 

Ad.1. Valg af dirigent. 
Hans Barholt blev valgt til dirigent, der konstaterede at general-forsamlingen var lovligt 

indkaldt.  
Erik Christensen og Søren Philip blev valgt til stemmetællere. 
 

Hans Barholt beskrev proceduren for godkendelse af ændringsforslag jfr. vedtægterne.  
 

36 stemmeberettigede medlemmer blev optalt tilstede på generalforsamlingen. 
 
 

Ad.2. Bestyrelsens beretning. 
Næstformand Folmer Larsen præsenterede bestyrelsens beretning. 

 
Velkommen alle sammen dejlig at se at så mange støtter op om vores klub. Det er 32 

gang i år. 
 
Vi er i dag 711 medlemmer i vores klub og vi er glade for at kunne opretholde en stabil 

medlemsskare. Mange nye medlemmer kommer til og mange forsvinder igen hurtigt. 
 

Vi har i bestyrelsen afholdt en del bestyrelsesmøder hvor vi har behandlet forskellige 
punkter. Blandt andet havde vi fundet en ny Web-master der skulle tage over efter 
Tommy. 
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Vi var nået så langt i processen at han havde fået overdraget rettigheder og logins til 
div. Web adgange mm., men vi måtte desværre konstatere at han kort tid efter måtte 

trække sig grundet familiære årsager. 
 

Steen Elkjær meldte sig tidligere på året på banen for Merchandise / Klubeffekter og 
Steen har på den korte tid gjort et meget stort og flot stykke arbejde, således at vi har 
allerede har fået en del nye flotte effekter og flere kommer sikkert til. Vi er i kontakt 

med et firma og arbejder videre på at kunne præsentere en ny og smart kollektion af 
klub tøj. 

 
Vi har arbejdet med at finde en løsning på udarbejdelse af klubbens 35 års jubilæums 
bog. Via et facebook opslag har vi pt. fået 5 professionelle kandidater, så der er noget 

at arbejde videre med. Vi skal have et møde med disse for nærmere evaluering. 
Bestyrelsen efterlyser stadig en eller flere medlemmer, der aktivt vil være tovholder for 

indsamling og koordination af tekster, indslag og billeder af klubbens historie til brug 
for bogen. 
 

Vi er af Erik Steffensen for nyligt blevet gjort opmærksom på, at en del af jer måske 
ikke har modtaget de sidste to udgaver af det tyske Mercedes Classics magasin. Lars 

Grill har skrevet til Tyskland og vi afventer svar. 
 
Vi har i det forgangne år haft mange ture og træf, og jeg vil nævne: 

  
 23/9  Løvfaldstræf Aabenraa 

24/3  Fredericia messe og kaffe møde i pagodesektionen i vores klub lokale 
12/5  Arrangement i Rødekro (Dansk Outlet) 
26/5  Oldtimerløbet Gråsten 

1/6  Kør til Køge torv 
2/6 Sommertur til Skælskør og Agersø 

10/6  Gavnø Classics 
10/6  Sommersang i Mariehaven 
15-17/6 Øtur Pagodesektionen 

16/6  Mercedes dækspark i Herlighedshuset 
7-8/7 Bil og Fisk 2018 

7/7  Fælleskørsel til Trydetræffen i Sverige 
22/7  50års fødselsdag Odden 
5/8  Tur til Frilandsmuseet 

10-12/8 Sommertræf på Fyn 
24-26/8 Skandinavisk Pagodetræf 

1/9  Løvfaldstræf Aabenraa 
8/9 Thorsvang samler museum 

 
Og i dag den 8/9 Generalforsamling hvor vi har været på Thorsvang samler museum. I 
alt 18 arrangementer er det blevet til og det er meget flot.  

 
Til slut vil jeg med glæde fortælle at sommertræf 2019 er på plads i Roskilde. 

Sommertræf 2020 er der nu også et hold medlemmer der har meldt sig for. Tak. 
 
En stor tak skal lyde til afgående formand Lars P. og afgående PR. medarbejder Lars G. 

for det enorme arbejde de to har ydet klubben gennem årene. 
 

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 konstatere at revisionen 
ikke har givet anledning til forbehold. John Larsen gennemgik regnskabet i detaljer på 
projektor for salen. Der ses en stigning i omsætningen grundet flere medlemmer og der 

er igen afsat penge til en kommende 35 års klubbog. 
 

Der var nogle spørgsmål fra salen vedr. periodisering af penge fra sammentræffet der 
blev besvaret af John Larsen. 
 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

Ad.4. Indkomne forslag. 
Bestyrelsen har stillet forslag til ændring af vedtægternes paragraf 7 vedr. 
regnskabsåret:  

 
Nuværende tekst:  

Ved indmeldelse betales et af generalforsamlingen fastsat ind- skud. Klubben udsender 
opkrævning til betaling af kontingent. Såfremt den på opkrævningen angivne 

betalingsfrist overskrides, kan opkræves et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen. 
Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april.  
Foreningens årsregnskab med driftsregnskab og status afleveres til revisor umiddelbart 

efter regnskabsårets udløb. 
Revisor gennemfører en revision straks efter modtagelsen af årsregnskabet og revisor 

foretager herudover kasseeftersyn mindst 1 gang i regnskabsåret og meddeler straks 

sine bemærkninger til regnskabet til formanden, der orienterer den øvrige bestyrelse.  
 
Forslag til ny tekst: 

Ved indmeldelse betales et af generalforsamlingen fastsat ind- skud. Klubben udsender 
opkrævning til betaling af kontingent. Såfremt den på opkrævningen angivne 

betalingsfrist overskrides, kan opkræves et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen. 
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens årsregnskab 

med driftsregnskab og status afleveres til revisor umiddelbart efter regnskabsårets 
udløb.  

Revisor gennemfører en revision straks efter modtagelsen af års- regnskabet og revisor 
foretager herudover kasseeftersyn mindst 1 gang i regnskabsåret og meddeler straks 

sine bemærkninger til regnskabet til formanden, der orienterer den øvrige bestyrelse. 
 
Der var en del spørgsmål fra salen, bl.a. om hvordan kontingentindbetalingen for 

eksisterende medlemmer skal håndteres ved skiftet af én regnskabsperiode til en ny. 
Ligeledes hvordan tidspunktet for generalforsamlingen bør flyttes således at tidspunktet 

passer med det nye regnskabsår og regnskabsaflæggelse. Ligeledes fremkom forslag til 
bestyrelsen om at fremsætte forslag på ny generalforsamling om jfr. vedtægterne, 
også at flytte tidspunktet for generalforsamlingen frem. 

 
Forslaget fra bestyrelsen kom til afstemning og 29 medlemmer stemte for, ingen 

stemte imod.  
 
 

Ad.5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår. 
 

Bestyrelsen ønsker at fastholde nuværende kontingent. Der blev stillet et forslag fra 
salen om at nedsætte kontingent eller give større støtte til arrangementer.  
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Bestyrelsen informerede om at de fremover ønsker at give kr. 100,00 par medlem til 
træf. 

 
Forslaget om kontingentets størrelse kom til afstemning.  

 
24 medlemmer stemte for forslag om at fastholde kontingent på nuværende kr. 600,00 
7 medlemmer stemte for forslag om at nedsætte kontingent til kr. 500,00 

Nuværende kontingent fastholdes på kr. 600,00 
 

 
Ad.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.  

 

Bestyrelsen foreslår Steen Elkjær og Leif Rasmussen.  
 

Folmer Larsen er ikke på genvalg. 
John Larsen er ikke på genvalg. 
Rolf Nejsum er ikke på genvalg. 

 
Lars Petersen og Lars Grill Nielsen udtræder af bestyrelsen. 

 
Generalforsamlingen godkendte Steen Elkjær og Leif Rasmussen. 
 

 
Ad.7. Valg af suppleant. 

Bestyrelsen foreslog Bruno Poulsen. Han var ikke tilstede men har sendt en e-mail til 
bestyrelsen med tilkendegivelse af, at han ønsker at fortsætte.  
Generalforsamlingen godkendte Bruno Poulsen. 

 
 

Ad. 8. Valg af revisor. 
Revisor Peter Westergaard fra Dansk revision i Kalundborg blev genvalgt. 
 

 
Ad. 9. Eventuelt. 

 
Der var en del diskussion om klubbiblioteket og dets placering, ligeledes om de par 
møder der tidligere har været arrangeret og konstatering af medlemmernes manglende 

interesse herfor. Bestyrelsen efterlyser fortsat nogle medlemmer der aktivt vil tage del i 
arbejdet og fremkomme med et konkret forslag til, hvad der fremover skal ske med 

klubbiblioteket, evt. at det flyttes til en ny lokation, hvor det mere vil komme til sin ret.  
 

Der blev diskuteret ønske om et tilgængeligt medlemskartotek for alle medlemmer i 
klubben. Der er en del nye regler herfor i GDPR, men bestyrelsen vil arbejde videre 
med forslaget og se på mulighederne herfor. 

 
Referent: Rolf Nejsum 

 


