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Mercedes-Benz Klub Danmark. 
Referat af generalforsamlingen, afholdt i MBKD´s nye lokaler på Energivej 3 4180 Sorø . 

Dato. 12.09.2019. 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:  

     * Lejf Rasmussen (Modtager genvalg) 

     * Steen Elkjær Christensen  (Modtager genvalg)  

7. Valg af suppleant for 1 år ad gangen. På valg er: 

     * Rolf Nejsum (Modtager genvalg)  

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. 

(Erik Christensen og Folmer Larsen) 

 

Der var fremmødt 32 stemmeberettiget medlemmer. 

 

 

2: Bestyrelsens beretning: 
Indledning: 

Generalforsamling 2020 
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Indledning: 

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

i vores nye klublokaler i Sorø, og tak til alle fremmødte, det er dejligt at I viser interesse for 

klubbens arbejde. 

Bibliotek/Klub faciliteter: 

Som I nok har erfaret allerede, så er vi nu etableret med klub faciliteter her i Energiens Hus i 

Sorø. Det var naturligvis med vemod at vi forlod Fredericia, og her skal lyde en stor tak til Erik 

Christensen for hans store arbejde med klubbens lokaler i næsten 20 år. Vi måtte dog erkende, 

at hvis vi skulle udnytte de mange vigtige dokumenter som klubben har, og samtidig bevare dem 

til eftertiden, så skulle der andre og mere tidssvarende faciliteter til. Vi  var også bevidste om, at 

hvis vi skulle supportere redaktionen af Sølvstjernen med relevant materiale, så måtte basen 

være på Sjælland. Derudover ville vi gerne have rådighed over de nødvendige mødefaciliteter til 

medlemmerne, som en klub har behov for. John og Lejf fra bestyrelsen fik så nys om dette fine 

kontorfællesskab, hvor vi til en meget fair pris, råder over vores klublokale/bibliotek 

(opvarmet/tørt hele året), mødelokaler, kantine samt stor p-plads til vores biler. 

Klubben: 

MBDK er i en god og stabil drift, vi er pt. over 700 medlemmer som er nogenlunde stabilt og 

endda med en lille stigning, en sund økonomi, mange gode aktiviteter og ikke mindst et rigtig 

godt klubblad og velfungerende hjemmeside. 

Bestyrelsen: 

Her har der også i år været god aktivitet, på trods af udfordringer med Covid19. På sidste 

generalforsamling blev Karsten Nielsen indvalgt i bestyrelsen da Bruno Poulsen  ikke ønskede 

genvalg, ellers fortsatte alle andre i bestyrelsen efter genvalg.  

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 den stadige udfordring med EPC fra Mercedes, GPDR-regler og i 

særdeleshed udfordringerne i forbindelse med Covid19.  

Udover den daglige drift, har vi i år haft særlig fokus på at opbygge endnu bedre relationer til 

både Mercedes-Benz Danmark, og ikke mindst de autoriserede forhandlere. Og på trods af 

Covid19, så er dette arbejde godt på vej, så vores medlemmer får endnu bedre fordel af deres 

medlemskab. 
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Webmaster: 

Her vil jeg starte med at takke Tommy for hans store arbejde, både fordi den af Daimler-Benz 

opsatte hjemmeside, ikke er uden udfordringer, men Tommy kan sit kram, og vi kan kun være 

meget tilfredse med hans arbejde. desuden passer Tommy også vores Facebook gruppe, som 

ikke er en debat gruppe, det er der andre der er meget bedre til, og her vil jeg specielt pege på 

gruppen Mercedes Nørder, som er en meget seriøs gruppe, der udelukkende har til formål at 

hjælpe med tekniske problemer. desuden er der nu både danske W107, W123, W124 og W129 

grupper på Facebook, som specialiserer sig i de nævnte modeller, disse kan varmt anbefales. 

Hvis I mangler hjælp med dette, så kontakt mig endelig. 

EPC, log-in, mm. hos Daimler-Benz:  

Her håber jeg at vi og medlemmerne snart får nogenlunde normale tilstande. Først havde vi 

store problemer med GPDR-regler og manuel godkendelse af medlemmerne hos Mercedes, og 

fornyelig også problemer med adgang til Club-Lounge grundet, at man hos Mercedes MANUELT 

fornyer medlemmernes adgangs log-in til Club-Lounge. Dette kombineret med hjemsendelse af 

alle medarbejdere i Classic Center grundet Covid19, så var mange medlemmer lige pludselig 

lukket ude af systemet. dette burde være på plads nu, og hvis I oplever problemer, så kontakt 

mig endelig. 

Mercedes Classic Magasin: 

Her har det heller ikke været stabil levering i dette regnskabsår, igen har Covid19 gjort at man 

har reduceret antal udgivelser til 3, samt udskudt udgivelses termin, men det burde spille igen 

fra 2021 med 4 udgivelser. 

Jubilæumsbog: 

Status efter bestyrelsesmøde onsdag ! 

Sølvstjernen: 

4 gange årligt udsender klubben dette dejlige blad, som er "limen" der binder vores klub 

sammen. Vi prøvede, for at holde omkostningerne nede, at skifte distributør i år, men vi blev en 

erfaring rigere, for den nye distributør kunne slet ikke løfte opgaven som lovet, så vi er tilbage 

ved PostNord. Ikke billigt, men det fungerer, så stabiliteten er genoprettet. Også her en meget 

stor tak til redaktionen for deres utrættelige arbejde med at lave et fint og alsidigt blad. HUSK 

nu at sende stort som småt ind til vores redaktør, vi kan ikke love at alt kommer med i bladet,  
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men vi tilstræber dette, så kom ud af hullerne, gennemgå hukommelsen, familiealbum mm. Vi 

søger de gode historier fra vores medlemmer. 

Sommertræf : 

Som alt andet, så ødelagde Covid19 også afholdelse af årets sommertræf. Alt var på plads, og 

her skal rettes en stor tak til træfudvalget Preben og Skipper for deres store arbejde. Men 

desværre så måtte vi i bestyrelsen træffe den tunge beslutning at aflyse. Vi kunne ikke stå på 

mål for de eventuelle økonomiske lussinger som en senere aflysning kunne medføre, men vi 

håber inderligt at vi kan gennemføre dette træf næste år, så træfudvalgets store arbejde ikke er 

spildt. 

Aktiviteter i klubben: 

Grundet Covid19 har der ikke været de store events, men Folmer har dog fået gennemført ”Biler 

& Fisk” 

Afslutning: 

Sidst, men ikke mindst vil jeg sige tak for den tillid der er vist både mig og resten af bestyrelsen i 

det forgangne år, det er jeres opbakning der giver os kræfterne og lysten til dette arbejde, MEN 

ingen klub uden aktive medlemmer, så der er altid plads til flere gode ideer og aktiviteter. 

 

        

 

 

 

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, 2019-2020. og kunne fortælle at 

revisoren ikke havde nogle forbehold for rapporten. 

 

Regnskabet blev herefter detaljeret gennemgået af John Larsen. 

Underskuddet på 54.000kr. forklares med at der har været udgifter til flytning og møblering af det 

nyt klublokale, samt indkøb af merchandise, der afskrives i dette regnskabs år. 

Erik Steffensen spørger til antallet af udmeldelser 74 stk. da han syntes det er et højt antal. 
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Kasser John Larsen og tidligere kasser Erik Christensen kan berolige med at det er helt almindeligt, 

der er tilkommet 30 nye medlemmer i samme periode. 

Klubbens medlemstal har i mange år ligget ret stabilt på ca. 700 medlemmer. 

 

Der bliver spurgt til problemet med indmeldinger lige op til regnskabsåret, hvis man F.eks. melder 

sig ind i juli og betaler de 600kr. får man en ny opkrævning på 600kr. til sep.  

Løsningen er at de medlemmer der melder sig ind i sidste kvartal af regnskabsåret for tilsendt 

klubblade fra hele dette regnskabsår.  

Det oplyses at der kan være mulighed for porto støtte til det faktiske porto udgifter i forbindelse 

med udsendelsen af vores klubblad. 

Det kom op da Bestyrelsen fortalt at vi er gået tilbage til postnord mht. at stå for distribution af 

vores klubblad. 

  

 

                  

 

Regnskabet blev godkendt.  

 

 

4: Indkomne forslag. 
Der er ingen indkommende forslag. 

 

5: Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår. 
Bestyrelsen ønskede uændret kontingent for perioden 2020 – 2021. og dette blev godkendt af 

medlemmerne. 

 

 

 

 

 
 

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

Lejf Rasmussen – modtager valg 

Steen Elkjær Christensen – modtager valg 

 

Begge kandidater blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater. 
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På  valg er: 

Rolf Nejsum – modtager valg 

 

Rolf Nejsum blev valgt som suppleant. 

 

 

8. Valg af revisor.  
Bestyrelsen forslår Jacob Nissen Kronow fra revisorfirmaet Møller & Madsen Tjørne Allé 2 4200 

Slagelse.  

Jacob Nissen Kronow blev valgt 

9. Ændringer i vedtægter 
Bestyrelsen forslår en vedtægts ændring så der i fremtiden kommer til at stå: årsregnskabet 

forsynes af revisor med en erklæring om assistance af en revisor. 

I stedet for den tekst der står i dag: regnskabet skal revideres af en revisor. 

Der hvor man i dag bruger påtegnelsen ”regnskab revideret af revisor” er store selskaber ikke 

foreninger som vores. 

Der blev stem for denne vedtægts ændring. 

Da der ikke er nok fremmødte på denne generalforsamling, ( min. ¾) til at fortager en vedtægts 

ændring, effektueres ændringerne først efter kommende generalforsamling. 

 

Bestyrelsen forslår også at bestyrelsen i fremtiden selv kan vælge en revisor, så der ikke længere 

skal op på en generalforsamling. 

F.eks. hvis der sker store prisstigninger. 

 

Det blev vedtaget at bestyrelsen fremover selv kan vælge revisor. 

 

   

 

 

10. Eventuelt 
Der er ønske om at der film vi har i arkivet digitaliseres, det er nogen der arbejdes på og alle film 

bevares. 

Vores åben bibliotek starter 4. nov. 2020 kl. 17  
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Steen Elkjær Christensen

Underskrift ___________

John Larsen

Underskrift____________

Lejf Rasmussen

Underskrift____________

Folmer Larsen

Underskrift____________

Karsten Nielsen

Underskrift____________


