TRACTION AVANT DANMARK
Referat af generalforsamlingen 2008
- afholdt søndag d. 15/6 på Sommertæffet i Løgstør.
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. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Ad 1):
Som dirigent valgtes Henrik Kristoffersen, som kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Ad 2):
Formandens beretning. Eugenio startede med en gennemgang af det forgangne års mange aktiviteter i klubben. Først og fremmest sommertræffet i Svendborg, hvor træfgruppen på nær ét
medlem kom udefra; Eugenio rettede en tak for et fint træf til »resten af arrangementsgruppe«,
idet han selv var medlem af den.
Men faktisk har det nok været rekordår, med hensyn til antallet af klubarrangementer. Der er for
alvor kommet gang de midt- og sønderjydske klubmøder, i år suppleret med en meget vellykket
2-dages skovtur til Slesvig. Også på Sjælland har månedsmøderne været meget velbesøgte og
der har været afholdt flere tekniske »arbejdsdage«.
Stumpemarkederne blev holdt i både Roskilde og Fredericia er er nu blevet en fast del af programmet. Alt i alt et utroligt niveau, klubbens størrelse betragtet.
Dernæst takkede Eugenio de mange der er aktive i klubbens daglige drift, herunder Carsten for
professionel håndtering af regnskaberne og Erik Hougaard med klubbutik og bibliotek. Også tak
til bladredaktører og webmaster - med en opfordring til alle om at bidrage med stof!
Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder og Eugenio rettede en tak til den øvrige bestyrelse
for godt samarbejde.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som herefter godkendtes med applaus.
Ad 3):
Carsten gennemgik klubbens regnskab, der igen viste et pænt overskud for det forgangne år.
Klubben har en særdeles sund økonomi. Der var hverken spørgsmål eller kommentarer fra
forsamlingen og regnskabet godkendtes med stor applaus. Hovedtallene kan ses som bilag til
dette referat.
Klubbutikkens økonomi og regnskab blev ikke fremlagt, da Erik Hougaard ikke var til stede ved
generalforsamlingen, men regnskabet er gennemgået og godkendt af klubbens revisor.

Ad 4):
Carsten gennegik budgettet, som med et forventet overskud på ca. 21.000 kr. ikke giver anledning til at forhøjre kontingentet. Generalforsamlingen vedtog herefter uændret kontingent for
2009 - 450,- kr.
Ad 5):
Alle på valg (Eugenio, Knud og Jens i bestyrelsen, Peter Juel Jeppesen som suppleant, Jørgen
Broen som revisor) var villige til genvalg og blev under stor applaus samlet genvalgt. Som ny revisorsuppleant blev Jørgen Krogh foreslået og valgt.
Ad 6):
Der var ikke indkommet forslag til emner.
Ad 7):
Eventuelt:
Jens MN. orienterede kort om at vi er ved at være klar til den ny bladstruktur med 4 blade årligt, og at det kun er et spørgsmål om tid, før vi får det effektueret.
Flere opfordrede til at man kommer med stof til både bladet og hjemmesiden. I den forbindelse
hjælper redaktionen gerne med skrivearbejdet, hvis der er behov for det.
Et ønske om at vi på hjemmesiden får en direkte genvej til billedgallerierne fra forsiden. Vil blive
etableret.
En opfordring fra bestyrelsen om at alle checker deres oplysninger i medlemslisten og mailer
ændringerne til Torsten forud for udgivelsen af den nye liste.
Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 30 medlemmer.
Referent: Jens Møller Nicolaisen.

Hovedtal fra klubbens regnskab 2007
Indtægter:
Kontingent og kontingentgebyrer
Andre indtægter (renter mv.)
Ialt:

90.100,00
11.016,58
101.116,58

Udgifter:
Resultat af 25-års jubilæumssommertræf
Bestyrelsesudgifter/møder
Blad/redaktion
Afsat til jubilæumsfonden
Hensat til medlemsliste 2007
Diverse
Ialt:

5.000,00
5.100,12
61.485,42
3.000,00
2.500,00
6.313,45
83.399,45

Årets resultat:

17.717,13

Status balancerer med kr.

131.432,67

