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Mercedes Benz Klub Danmark.
Referat af generalforsamlingen, afholdt i klubhus i Sorø.
Dato. 11.09.2021. kl. 14.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning.
3 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4 Indkomne forslag.
5 Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen
7 På valg er:
John Larsen (modtager genvalg)
Folmer Larsen (modtager genvalg)
Karsten Nielsen (modtager genvalg)
8 Valg af suppleant.
9 Valg af revisor, bestyrelsen foreslår Jacob Nissen Kronow fra Møller og Madsen.
10 Eventuelt.

1: Velkomst og valg af dirigent:
Formand Steen Elkjær bød alle fremmødte velkommen og bad om 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 33 stemmeberettiget medlemmer.

2: Bestyrelsens beretning:
Indledning:
Hjertelig velkommen til Generalforsamling 2021, her i Energiens hus i Sorø, og tak for at I viser interesse for
klubbens og bestyrelsens arbejde.

Klubben:
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Som det har været i efterhånden rigtig mange år, så er klubben i en god stabil drift, det være sig både
økonomisk og vedrørende medlemsantal, som er stabilt omkring de 700 medlemmer. Bestyrelsen arbejder
stadig på at øge antallet, men der falder jo også lidt medlemmer fra hvert år.
Bestyrelsen:
Som alle er bekendt med, så forsvandt Covid19 ikke lige over natten, og vi har i bestyrelsen haft en del
udfordringer på denne konto. Der har på trods af dette været jævn mødeaktivitet, hvor vi har behandlet
diverse driftsmæssige emner. Største emne har dog været det årlige årstræf, som IGEN måtte aflyses, da vi
ikke kunne få en tilfredsstillende aftale med det valgte hotel. Vi har også været udfordret på
kommunikationen med Mercedes-Benz i Tyskland, da de åbenbart har haft større udfordringer med
Covid19, end vi har, men vi håber at vi nu ser mod normale tider i klubben.
Webmaster, Redaktør og redaktionen,
Igen i år skal lyde en stor tak til både vores webmaster Tommy, vores redaktør af Sølvstjernen Jørgen og den
frivillige redaktion på Sølvstjernen, Erich Karlsholt, Esben Bisgaard og Heini Svendsen, som yder en MEGET
STOR frivillig indsats for Sølvstjernen.
Klublokaler:
Ja, som alt andet er klublokalerne ikke brugt meget i denne sæson, men bestyrelsen har dog holdt møderne
her, og vi vil også starter op med ugentlige klubmøder her i vintersæsonen, så vi kan få glæde af de gode
lokaler.
Klubbens historie:
Som det nok er nogen bekendt, så påtog jeg mig opgaven med at lave ”klubbens historie” som hæfter med
10 års historie af gangen. Det første eksemplar er sendt ud, nr. 2 er klar til tryk, og jeg plages jævnligt at
vores redaktør om nr. 3, da dette sendes ud samlet inkl. Samlemappe, dette grundet de høje portoudgifter.
Men da jeg også grundet Covid19 har været fyret fra mit job, taget anden uddannelse og er kommet i job
igen, så er det blevet lidt forsinket, men det kommer.
Aktiviteter:
Der har været planlagt en del træf og køretur i det forgangne år, men ret mange er blevet sendt til tælling
af Covid19 regler, så kun et fåtal er blevet gennemført. Det håber vi så inderligt at lave om på i 2021/22.
Her skal også lyde et opråb til alle medlemmer, det er jeres klub og Jeres aktiviteter som giver en aktiv klub,
så kom nu ud af busken med gode ideer til oplevelser for vores klubkollegaer, bestyrelsen er altid til
rådighed både med gode råd og økonomi.
Afslutning:
Sidst men ikke mindst vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde, tak til alle Jer
medlemmer for den tillid I viser os, det er det som giver kræfterne til at fortsætte det gode arbejde for
klubben.
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3: Fremlæggelse af revideret regnskab:
Årsrapporten er udarbejdet af registreret revisoraktieselskab Møller & Madsen, beliggende Tjørne
Alle 2 Slagelse.
Kasser John Larsen fremlagde årsrapporten for perioden, 2020 – 2021. og kunne fortælle at
revisoren ikke havde nogle forbehold for rapporten.
Regnskabet blev herefter detaljeret gennemgået af John Larsen.
John konstaterede at vi, dags dato, var 741 medlemmer i klubben.

4: Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5: Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende regnskabsår.
Bestyrelsen ønskede uændret kontingent for perioden 2021 – 2022. og dette blev godkendt af
medlemmerne.
Et medlem spurgte ind til, om det ikke var muligt at nedsætte kontingentet. Bestyrelsen
forsvarede det nuværende beløb med, at der grundet Corona, ikke havde været så store udgifter
på tilskud til træf, men at vi håbede at denne aktivitet vil stige en del i næste regnskabsperiode.
Den øgede egenkapital vil derfor blive reduceret igen.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
På Valg er:
John Larsen – modtager valg
Folmer Larsen – modtager valg
Karsten Nielsen – modtager valg
Alle tre kandidater blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater.

7: Valg af suppleant.
Rolf Nejsum var villig til genvalg, og han blev enstemmigt valgt.
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8. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår at fortsætte med revisoraktieselskab Møller & Madsen. Dette blev vedtaget.
Derudover blev det vedtaget med mere end ¾ antal fremmødte medlemmer, at vi fremover ikke
behøver at benytte en statsautoriseret revisor i klubben.

9. Eventuelt
Harald Phillips spurgte ind til de filmruller, som klubber er i besiddelse af. Steen svarede at de ikke
var glemt, men vi havde ikke haft tid til at kikke dem igennem. Vi vil kikke på filmene i løbet af
vinteren.
Der blev fra et medlem givet udtryk for stor tilfredshed med Stjernen. Der blev spurgt, om det ikke
var muligt at sende Stjernen til alle forhandler, og derved kunne bladet komme ud til flere.
Steen forklarede, at klubben havde en god dialog med forhandlerne, men at det var lidt svært at få
forhandlere til at promoverer klubben over for deres kunder.
Der blev fra bestyrelsen og medlemmer opfordret til, at der blev arrangeret flere ture i klubben i
det kommende år. Karsten Nielsen fortalte, at vi i bestyrelsen arbejder på at lave en mappe med
diverse informationer, som kunne være gavnlige for medlemmer som gerne vil lave ture, men
måske var lidt usikker på, hvad det kræver. Medlemmerne blev også opfordrede til at kontakte
bestyrelsen, hvis de har ideer til arrangementer i klubben.

Referent: Lejf Rasmussen

