TRACTION AVANT DANMARK

Referat af generalforsamlingen 2013
- afholdt søndag den 25/8 2013 kl. 10.00, på Sommertræffet i Grenå.
Tilstede: 31 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen.

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Claus Falden, som valgtes. Claus fastslog at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2) Formandens beretning.
Eugenio Lai kunne endnu en gang konstatere, at vi har haft et begivenhedsrigt år. Han takkede
de mange, der har lagt stort arbejde i mange vellykkede arrangementer og ture, herunder sidste
års fine minitræf ved Hampen Sø. Også en tak til dem, der påtager sig de løbende opgaver:
Blad, hjemmeside, klubbutik, bibliotek osv.
Eugenio glædede sig over at vi har så mange aktive medlemmer - men udtrykte også en lille
bekymring: Hvordan kan vi sikre et så højt niveau i fremtiden - og nye opgaver...? Hvordan får vi
yngre generationer til at interessere sig for vores biler?
Vi har en stabil økonomi - og en solid formue, som vi skal finde fornuftig anvendelse af.
Eugenio konstaterede at medlemstallet som sædvanlig ligger stabilt - pt. lige præcis 200.
Han afsluttede med at nævne, at der har været afholdt tre bestyrelsesmøder i det forgangne år.
Formandsberetningen blev godkendt med stor applaus.
3) Regnskab. Hans-Henrik Sørensen korrigerede lige det præcise medlemstal til 199.
Regnskabet blev omdelt i print og Hans-Henrik gennemgik 2012: Der har været et overskud på
kr. 21.694,09. Medlemskontingentet for dette regnskabsår var da stadig kr. 450,- (men blev sat
ned til 400,- for 2013). Der var hverken spørgsmål eller kommentarer.
Regnskabet for 2013 kører efter samme skabelon, og vi forventer stadig et overskud; ca.
5000,- efter kontingentnedsættelsen til kr. 400,-. Der var heller ingen spørgsmål til 2013.
Hans-Henrik takkede alle, der har betalt kontingent til tiden - og efterlyste i samme åndedrag
gode idéer til anvendelse af klubbens midler - vi har langt over 200.000,- i kassen.
Budgettet for 2014 blev fremlagt - baseret på uændret kontingent og et medlemstal på 196.
Her regner vi med at det kommer til at balancere (budgettallene viste et underskud på kr. 600).
Der blev spurgt om der findes et fornuftigt alternativ til PostDanmark i forhold til
bladudsendelse; bladportoen er klubbens suverænt største udgift. Eugenio svarede, at der ikke
findes andre distributører som kan konkurrere indenfor det private. (Der findes specialiserede
distributører for virksomheder, men de er ikke relevante for os).
Til slut fremviste Hans-Henrik klubbutikkens regnskab, der var til at overse, med kun 11
posteringer. Også her er der et lille overskud.
Der er nu lavet t-shirts og sweatshirts med klublogo - disse sælges til medlemmer - under
kostpris.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4) Fastsættelse af næste års kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 400,-).
Dette blev enstemmigt vedtaget.
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5) Valg til bestyrelsen:
Eugenio Lai blev genvalgt som formand og modtog et stort bifald.
Hans-Henrik Sørensen genopstillede og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Torsten Vig genopstilllede ikke - i stedet valgtes Jørgen Hove som nyt bestyrelsesmedlem.
Henrik Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
Peter Dahl valgtes som ny bestyrelsessuppleant for ét år, idet han træder ind i stedet for Peter
Juel Jeppesen. Dermed vil der være én af suppleanterne på valg hvert år, for en toårig periode.
Helge Gedebjerg blev genvalgt som revisor og Jørgen Krogh som revisorsuppleant.
Til slut takkede Jørgen Hove for valget; han glædede sig til at gøre et stykke arbejde i
bestyrelsen.
6) Indkomne forslag.
Peter Dahl havde stillet forslag om at klubkassen fremover hvert år bidrager til Sommertræffet
med 20,- kr. pr. medlem - ud over det nuværende tilskud til porto.
Dette blev vedtaget.
7) Eventuelt
Peter Dahl efterlyste en debat om hvorvidt Sommertræffenes prisniveau er ved at blive for højt.
Herefter fulgte en lille debat - hvor den gennemgående holdning var, at prisniveauet er ganske
rimeligt og at der, vores fremskredne gennemsnitsalder taget i betragtning, ikke bør slækkes på
træffenes “komfort”.
Henrik Jacobsen var inde på at klubben kunne yde tilskud til børn - med tanke for vores ønske
om at få nye, yngre medlemmer.
Helge Gedebjerg lukkede debatten med en stor tak til dette års træfgruppe, for et godt træf til
en fornuftig pris. Stort bifald til træfgruppen!
René Christensen efterlyste (lige som sidste år) en plan for hvad vi skal bruge pengene på
klubbens jubilæumskonto til. Det blev fastslået, at nærmeste jubilæum må være tractionens
80 år - klubben er pt. 31 år gammel...
Vi kunne konstatere, at der ikke er nogen, der har tilbudt sig som Sommertræf-gruppe i 2014.
Bestyrelsen vil prøve at finde nogle folk - forhåbentlig i det østlige Danmark. Bornholm blev
igen nævnt som en god idé (og mulighed for at klubben kan yde transporttilskud). Men alt må
selvfølgelig afhænge om om det lykkes at finde folk!
Jørgen Krogh bad om at få mere information om bestyrelsesmøderne lagt ud på hjemmesiden, i
form af dagsordener og korte resumeer. Jens MN svarede, at dette vil blive gjort.
Eugenio takkede Torsten Vig for hans mangeårige indsats i bestyrelsen og overrakte ham en
velfortjent afskedsgave fra klubben.
Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 11.00 - med ét minuts stilhed for Peter Juel
Jeppesen.
Ref: JMN.

