
 
 

Side 448 

Mercedes Benz Klub Danmark. 
Referat af generalforsamlingen, afholdt på Grønhøj Kro i Karup. 

Dato. 14.09.2019. kl. 14.00 

 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  
 

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)  

     *Bruno Poulsen (Modtager IKKE genvalg)  

7. Valg af suppleant.  

8. Valg af revisor.  

9. Eventuelt 

 

 

1: Velkomst og valg af dirigent: 
Formand Steen Elkjær bød alle fremmødte velkommen og håbede at vi kunne afholde 

generalforsamlingen i god ro og orden. 

 

Erik Christensen blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt.  

 

Der blev udpeget to stemmetællere i det tilfælde, at der skulle afholdes en skriftlig afstemning. 

 

Der var fremmødt 29 stemmeberettiget medlemmer. 

 

 

2: Bestyrelsens beretning: 
Indledning: 

Først og fremmest hjertelig velkommen til den årlige generalforsamling, som vi i år afholder her på 

Grønhøj Kro, og tak til alle fremmødte, det er dejligt at I viser interesse for klubbens arbejde. 

 



 
 

Klubben: 

Mercedes Benz Klub Danmark er i en god og stabil drift, vi har pt. 692 medlemmer som er 

nogenlunde stabilt, en sund økonomi, mange gode aktiviteter og ikke mindst et rigtig godt 

klubblad og en velfungerende hjemmeside. 

Bestyrelsen:  

Her har der været god aktivitet i år, vi skulle lige finde rytmen, da vi både havde nyvalg af Lejf 

Rasmussen og Steen Elkjær, samt omrokering, så Rolf Nejsum blev suppleant og Bruno Poulsen der 

indtrådte i bestyrelsen, så vi nye har måttet trække lidt hårdt på de erfarne bestyrelsesmedlemmer 

i form af John Larsen og Folmer Larsen, men det fungerer fint. 

Bestyrelsen har holdt regelmæssige møder, hvor vi har vendt og drejet både egne ideer, og i 

særdeleshed henvendelser fra vores medlemmer, og der har været en del at tage stilling til i år. Her 

kan bl.a. nævnes udfordring med. Webmaster, EPC fra Mercedes, Mercedes Classic magasin, 

GPDR-regler og mange andre ting, hvoraf jeg lige vil give status på de vigtigste. 

Webmaster, her har vi haft flere tilløb til en løsning, som har koste os meget tid og tårer i 

bestyrelsen, men heldigvis lykkedes det at få en ordning, så Tommy fortsætter som Webmaster, og 

tusind tak for det. 

Merchandise, her har undertegnede haft et fint salg til vores medlemmer, og jeg kan love Jer at der 

er flere spændende ting på vej i de næste måneder, så I er klar til foråret med klubeffekter både til 

bilen og Jer selv. 

EPC, se det er ved at blive mit Waterloo som ny formand for klubben. Aldrig har vi bokset så meget 

om så lidt, men den korte historie er at der nu, på meget besværlige betingelser, er lukket op for 

afløseren til EPC. Dette er udførligt forklaret i Sølvstjernen nr. 116 på side 4. Så uanset hvor glad vi 

er for Mercedes, så er deres organisation virkelig tung at danse med, når vi taler GPDR regler. 

Mercedes Classic Magasin, her har det heller ikke været stabil levering i dette regnskabsår, men 

det skulle nu være overstået, så der ikke fremover bliver udfordringer på dette emne. 

Jubilæumsbog, her har vi i bestyrelsen talt virkelig meget frem og tilbage, både da det vedrører 

økonomi, men også fordi der er mange følelser indblandet i klubbens historie. Bestyrelsen har 

derfor besluttet at i stedet for at udgive en stor bog om klubbens historie, så vil historien blive 

udgivet i et antal særskilte blade til medlemmerne, og muligvis inkl. en samlemappe, så man kan 

have historien i et bind til sidst. 



 
 

Der er hyret professionelle journalister til at lave denne opgave, og de er i gang nu, så vi forventer 

at første blad kan udgives primo 2020, og derefter med jævne mellemrum til vi når “nutid” i 

klubhistorien. 

Sølvstjernen, som klubben udgiver 4 gange årligt, er nu blevet udvidet med endnu mere Mercedes 

stof, og vi skylder Jørgen Dankelev, Erich Karsholt og Heini Svendsen stor tak for dette arbejde, og 

undertegnede glæder sig hver gang vi har uformelt redaktørmøde, hvor der virkelig bliver nørdet 

igennem med Mercedes historie på alle leder og kanter. Dog ønsker redaktionen som altid at 

modtage stof til bladet fra Jer. Både Jeres oplevelser med Mercedes, men også gerne små sjove 

eller spændende nyheder til sektionen “Stjerneglimt”. Så tøv ikke, redaktørens mailboks er altid 

åben, og vi må bare erkende at Sølvstjernen er limen der binder medlemmerne i MBKD sammen. 

Sommertræf blev i år afholdt i Roskilde på Sjælland (Var faktisk selv med. For første gang) og det 

var et meget vellykket træf, med over 70 deltagende vogne, og næste års træf er allerede under 

opbygning, og vi ved for nuværende at det bliver Sønderjylland/Nordtyskland og hotellet bliver Des 

Nordens i Harrislee ved Flensborg. 

Motorhistorisk Samråd, her har vi haft en del kommunikation frem og tilbage, og det er ikke 

lykkedes for os at vinde gehør hos dem for vores argumenter. Det er sådan at man skal betale 

kontingent efter antal medlemmer, det vil sig i vores klub godt 700 medlemmer, hvor vi mener at 

deres arbejde kun gavner omkring halvdelen af vores medlemmer. Derfor bad vi om en rimelig 

reduktion af kontingent, så det stod mål med det antal medlemmer, som ville have gavn af deres 

arbejde. Dette ønskede Motorhistorisk Samråd ikke, så derfor har vi som en af Danmarks største 

mærkeklubber fortaget en udmelding fra Motorhistorisk Samråd. 

Aktiviteter i klubben, ja dem har der været rigtig mange af, og jeg vil nævne dem her i dato orden: 

08 sept.   2018     Fortur Generalforsamling – Thorsvang Samlermuseum (Bestyrelsen/John Larsen) 

15 sept.   2018      Løvfaldstræf Aabenraa (Kaj Stilling, Michael Pedersen & Kim Madsen) 

12 sept.   2018     Dækspark for Pagodesektionen i Gentofte 

03 nov.    2018     Julefrokost, Strandhotel Røsnæs (Linda & John Larsen) 

06 marts.  2019     Bustur til Stuttgart (Folmer) 

27 april    2019     Forårskøretur på Sydsjælland (Næstved) - (Preben Egegaard-Jensen) 

03 maj     2019     Kør til Køge Torv (Steen Elkjær) 

04 maj     2019     Forårstur på Vestsjælland (Mona & Lejf Rasmussen samt Flemming Rasmussen)) 

14 juni     2019     Ø-træf Pagodesektion Rømø  



 
 

16 juni     2019     Gavnø Classic Autojuble (Linda & John Larsen)   

                            Fælleskørsel fra Karlslunde til Gavnø (Søren Zak)  

                            Fælleskørsel fra Jyderup til Gavnø (Thilde Eriksen) 

06 juli     2019      Biler & Fisk Langeland (Folmer)  

02 aug.    2019      Orla Frøsnapper festival - Frilandsmuseet Lyngby (John & Marianne)   

09 aug.    2019      Sommertræf Roskilde MBKD (John Larsen, Karsten Nielsen, Lejf Rasmussen, Tage 

Andersen, Gert Bøgh.). 

31 aug.    2019      Tur til Rudolph Tegners Museum Dronning Mølle (Claus Kjærgaard) 

Og til sidst kan jeg ikke opfordre nok til at I, kære medlemmer, laver nogle aktiviteter i klubben. 

Bestyrelsen er altid lydhør for jeres ideer, og står på spring med råd og vejledning. Rent økonomisk 

har bestyrelsen vedtaget at fra i dag gives tilskud kr. 150,00 pr. medlem til støtte for 

klubrelaterede træf (Ikke præsentation ved byfester og lignende, men møder, træf, køreture mm. i 

klubregi). 

Skulle nogle medlemmer i den forbindelse have brug for at leje lokaler eller lignende, så kontakt 

bestyrelsen for en vurdering af projektet, og så vil klubben ved ok deltage med en betalingsgaranti 

for f.eks. lokaleleje 

 

 

 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab: 
Årsrapporten er udarbejdet af statsautoriseret revisorselskab BDO, beliggende Banegårdspladsen 

1, 2. 4400 Kalundborg.  

 

Kasser John Larsen fremlagde årsrapporten for perioden, 2018 – 2019. og kunne fortælle at 

revisoren ikke havde nogle forbehold for rapporten. 

 

Regnskabet blev herefter detaljeret gennemgået af John Larsen. 

 

Erik Steffensen fortalte meget utilfreds, at han følte han havde fået mundkurv på af bestyrelsen, 

så han ikke kunne stille spørgsmål til regnskabet på generalforsamlingen. Grundet erfaringer fra 

tidligere generalforsamlinger, havde John Larsen, før generalforsamlingen, sendt regnskabet til 

Erik og fortalt ham, hvis han havde spørgsmål til regnskabet, kunne han kontakte revisoren 

direkte, som så ville svare på spørgsmål. Erik forklarede, at han havde fået fyldestgørende svar fra 

revisor, men var meget utilfreds med fremgangsmåden. 

 



 
 

Der var et par medlemmer, som spurgte ind til den voksende egenkapital i klubben. Svaret fra 

bestyrelsen var, at der var planlagt tiltag, som fremover ville give større udgifter: 

 

• Flere sider i medlemsbladet. 

• Udgivelse af klubbens historie. 

• Større tilskud til træf og arrangementer. 

• Mulighed for at hjælpe økonomisk med husleje, mm. ved arrangementer. 

 

Regnskabet blev godkendt.  

 

 

4: Indkomne forslag. 
Forslag fra Harald Philip, omhandlede gamle filmruller som ligger i klubhuset. Skulle de gennemgås 

og måske overspilles til moderne medie inden de blev ødelagt, så de kunne blive tilgængelig for 

medlemmer. 

Bestyrelsen svarede, at de er villig til at arbejde videre med konvertering af relevante film. Næste 

bestyrelsesmøde bliver bl.a. holdt i klubhuset, hvor vi vil prøve at finde ud af, hvad der findes af 

film, brochure, plakater og andre dokumenter. 

 

 

Bestyrelsen havde på forrige generalforsamling prøvet at få ændret perioden for regnskab. Denne 

ændring har bestyrelsen vedtaget at fravælge, og derfor blev der ikke stemt om denne ændring for 

anden gang.  

Det betyder at regnskabsperioden ikke ændres. 

 

Der blev stillet spørgsmål om differenceret kontingent for nye og gamle biler og om pensionister 

kunne få rabat for medlemskab i klubben. Der blev fra bestyrelsen svaret, at de to forslag vil 

reducere kontingenter betragteligt, og at det ville give en del ekstra administration. 

 

5: Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår. 
Bestyrelsen ønskede uændret kontingent for perioden 2019 – 2020. og dette blev godkendt af 

medlemmerne. 

 

 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. 
På Valg er: 

John Larsen – modtager valg 

Folmer Larsen – modtager valg 

Bruno Poulsen – modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslog Karsten Nielsen til nyt bestyrelsesmedlem. 

 



 
 

Alle tre kandidater blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater. 

 

 

7: Valg af suppleant. 
Rolf Nejsum blev valgt som suppleant. 

 

 

8. Valg af revisor.  
Revisorselskab BDO blev enstemmigt genvalgt til at fortsætte som revisor. 

 

 

9. Eventuelt 
Der indkom forslag til en mere detaljeret medlemsliste for klubben, som også skulle indeholde en 

vognliste. Der blev diskuteret frem og tilbage om fordele og ulemper ved sådanne medlemsliste. 

Der var flere medlemmer som var nervøse for at en medlemsliste med flere detaljer kunne bruges 

uhensigtsmæssigt. 

Bestyrelsen gav udtryk for, at den ville se på mulighederne for at udarbejde en forbedret 

medlemsliste. 

 

Erik Christensen mente ikke at klubbens regnskab skulle offentliggøres på nettet. Bestyrelsen vil 

drøfte det på næste møde. 

 

Der blev stillet spørgsmål ved klubbens beslutning om at melde sig ud af Motorhistorisk samråd. 

John forsvarede beslutningen med at vi betalte for mange medlemmer, som ikke har gamle biler, 

og mange af medlemmerne i Mercedes Benz klubben også er medlem i andre veteranklubber. 

Derved betaler en del medlemmer kontingent til Motorhistorisk samråd flere gange. 

 

 

Referent: Lejf Rasmussen 


