TRACTION AVANT DANMARK
Referat af generalforsamlingen 2006,
afholdt søndag d. 3/9 på Sommertæffet i Skærbæk.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Klubbens regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Valg af:
Formand
2 bestyrelsesmedlemmer
1 bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisorsuppleant
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7. Eventuelt.

Ad 1):
Som dirigent valgtes Erik Hougaard, som kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt
og lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Ad 2):
Formandens beretning. Torsten startede med ros og tak til arrangementsgruppen for Sommertræf 2005 i Billund - et godt og veltilrettelagt træf! Af øvrige arrangementer i 2005 nævnte
han bl.a. klubmøderne i den sydlige del af Jylland, der har været afholdt på skift hos forskellige medlemmer. Stumpemarkedet hos Finn Lyster var også en succes - og noget vil vil prøve at
gøre til en tilbagevendende begivenhed. Klubmøderne i Roskilde har været meget velbesøgte,
også med en del nye medlemmer blandt deltagerne. Busture til Frankrig (Lipsheim og Reims)
har også været på tapetet - Torsten rettede en stor tak til de medlemmer, der har stået for de
mange flotte arrangementer.
Medlemstallet: Nu tæt på 200 - en meget glædelig udvikling.
Efter en turbulent periode som følge af de norske klubbers beslutning om at forlade Attraction,
ser det nu ud til at bladets økonomi kan holde, efter at ID/DS-klubben er kommet med i samarbejdet. Carsten Thylgård er blevet kasserer for bladet. Torsten glædede sig også over, at den
nye hjemmeside nu endelig er i luften - han nævnte at det har taget tid, men påpegede samtidig, at det er »Tordenskjolds soldater« der laver både blad og hjemmeside og at problemerne
omkring bladet har forsinket færdiggørelsen af hjemmesiden. Her rettedes en tak til redaktionen.
Torsten takkede desuden Erik Hougaard, for arbejdet med klubbutik og bibliotek, samt den øvrige bestyrelse for deres indsats for klubben.
Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.
Ad 3):
Carsten gennemgik klubbens regnskab, der viste et pænt overskud for det forgangne år. Klubben har en sund økonomi. Der var hverken spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen og
regnskabet godkendtes. Erik Hougaard orienterede om klubbutikkens økonomi og regnskab, der
godkendtes.

Ad 4):
Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret næste år - 450,- kr. Dette besluttedes.
Ad 5):
Torsten Vig genopstillede som formand og blev énsstemmigt valgt med stor applaus! Torsten
meddelte samtidig, at han ikke ønsker at fortsætte på formandsposten fra næste generalforsamling.
To bestyrelsesmedlemmer var på valg; Jens Møller Nicolaisen, som blev genvalgt, og René
Christensen, der ikke genopstillede. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Knud O. Pedersen fra
Taulov.
René Christensen fik overrakt en beskeden gave af Torsten Vig, som tak for sin indsats i de år
han har været bestyrelsesmedlem.
Peter Juel Jeppesen blav valgt som suppleant til bestyrelsen. Som revisor genvalgtes Jørgen
Broen in absentia; revisorsuppleant Jens Sanning.
Ad 6):
Bestyrelsen havde forslag til ændringer af paragrafferne 7, 10 og 13. (Se bilag i forlængelse af
dette referat). Bestyrelsen motiverede forslagene med at vedtægterne ikke hidtil har omhandlet
brug af hjemmesiden, samt at vi ikke kender vilkårene for bladudgivelser i fremtiden og derfor
bør være mere fritstillet, hvis det på et tidpunkt bliver nødvendigt med en ændret struktur.
Det blev påpeget at paragraf 5 som en konsekvens heraf også bør ændres, således at regnskabets hovedtal meddeles i forbindelse med referatet fra generalforsamlingen, uanset om dette
bringes i klubbladet. Bestyrelsen tog dette til efterretning, således at §5 også ændres, idet »i
klubbladet« blot fjernes i paragraffens sidste sætning.
Herefter vedtog forsamlingen ændringerne (§§ 5, 7, 10 og 13) som foreslået. Vedtægtsændringerne vil først kunne vedtages til endelig ikrafttræden på næste generalforsamling.
Ad 7):
Eventuelt:
Jens Sanning opfordrede alle medlemmer til at kontrollere deres oplysninger i medlemslisten,
med særlig opmærksomhed på mobiltelefonnumre, der tilsyneladende mangler for de flestes
vedkommende.
Herefter udspandt der sig en snak om at få medlemslisten gjort tilgængelig på hjemmesiden,
hvilket vil kunne gøre den mere aktuel. Dette har tidligere været diskutteret på generalforsamlinger, hvor der har været en vis modvilje. Jens MN mente at vi ikke kommer på kant med registerloven, hvis vi undlader vognlisten - desuden blev det nævnt, at vi eventuelt kan lave brugerbegrænsning med password, så det kun er klubmedlemmer, der har umiddelbart adgang til at
hente medlemsliste på nettet. Bestyrelsen vil se på sagen.
René Christensen påpegede at det kunne være en god idé igen at have en klubstand på Fredericia veteranbilmessen; det er længe siden sidst. René og Lena vil gerne lave noget - det er nok
for sent i år, men der var stor stemning for at klubben markerer sig på messen til næste år.
Til generalforsamlingen var fremmødt ikke mindre end 38 medlemmer!
Referent: Jens Møller Nicolaisen.

2 BILAG>>

Bilag 1 - Hovedtal fra klubbens regnskab 2005
Indtægter:
Kontingent og kontingentgebyrer
Renteindtægter
Ialt:

87.425,00
1.763,41
89.188,41

Udgifter:
Bestyrelsesudgifter/møder
Blad/redaktion
Afsat til 25 års jubilæum
Hensat til medlemsliste 2006
Diverse
Ialt:

2.522,44
61.001,14
3.000,00
2.500,00
3.299,45
72.323,03

Årets resultat:

16.865,38

Status balancerer med kr.

89.063,88

....

Bilag 2 - Vedtagne ændringer af klubbens vedtægter
TRACTION AVANT DANMARK
Ændring af TAD-vedtægter, foreløbigt vedtaget på generalforsamlingen 2006
§5:
Nuværende ordlyd:
§5. Kontingent og regnskab
Kontingentets størrelse beregnes af bestyrelsen og stadfæstes på den årlige
generalforsamling.
Kontingentet gælder for perioden 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse efter 1. august
reduceres beløbet med 50%.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal redegøre for årets indtægter og udgifter, samt
udvise status ved årets afslutning.
Regnskabet vedlægges en liste over klubbens ejendele.
Regnskabets hovedtal meddeles i klubbladet i forbindelse med referatet fra
generalforsamlingen.
Forslag (rettelse i sidste sætning):
§5. Kontingent og regnskab
Kontingentets størrelse beregnes af bestyrelsen og stadfæstes på den årlige
generalforsamling.
Kontingentet gælder for perioden 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse efter 1. august
reduceres beløbet med 50%.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal redegøre for årets indtægter og udgifter, samt
udvise status ved årets afslutning.
Regnskabet vedlægges en liste over klubbens ejendele.
Regnskabets hovedtal meddeles i forbindelse med referatet fra generalforsamlingen.

§7:
Nuværende ordlyd:
§ 7. Medlemsblad
Klubben udgiver bladet TRACTION-SPECIAL. Alle klubbens aktiviteter skal kommunikeres i
bladet. Bladet udgives 6 gange årligt.
Forslag:
§7. Hjemmeside og klubblad
Klubben skal drive en hjemmeside på domænet www.traction.dk. Hjemmesiden skal så vidt muligt holdes ajour og formidle klubbens aktiviteter.
Klubben skal udgive et medlemsblad med jævnlige udgivelsesterminer.
Alle medlemsarrangementer under klubbens navn skal inden afholdelse annonceres enten på
hjemmesiden eller i klubbladet.

§10:
Nuværende ordlyd:
§10. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt på sommertræffet. Med invitationen til træffet skal vedlægges en separat indkaldelse til generalforsamlingen, eller denne bringes i sidste
nummer af bladet inden generalforsamlingen. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal være
medlemmerne i hænde senest tre uger før afholdelsen.
Forslag:
§10. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforamling afholdes en gang årligt, så vidt muligt på sommertræffet. Indkaldelse
til generalforsamlingen medtages i invitationen til træffet.
Indkaldelsen skal desuden bringes i klubbladet og/eller på klubbens hjemmeside, således at
den er medlemmerne i hænde senest tre uger før afholdelsen.

§13:
Nuværende ordlyd:
§13. Referat
Der tages referat fra alle generalforsamlinger. Referatet bringes i førstkommende nummer af
medlemsbladet.
Forslag:
§13. Referat
Der tages referat fra alle generalforsamlinger. Referatet bringes i førstkommende nummer af
klubbladet og/eller på klubbens hjemmeside.

Vedtægtsændringerne kan træde ikraft efter endelig vedtagelse på klubbens næste generalforsamling (i 2007).

