Referat af generalforsamlingen 2015
- afholdt søndag den 23 august 2015 kl. 10:00 på Christiansminde Hotel
Tilstedet: 32 medlemmer, herfra 4 fra bestyrelsen.
.
1) Jørgen Krogh-Christensen tilbød at være dirigent. Han kunne bekræfte at

generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt, og dermed
beslutningsdygtig.
2) Eugenio fremlagte formandsberetning, og berettede at klubben har en sund

økonomi. Der bliver bl.a. givet tilskud til arrangementer. Vi må tænke lidt
frem i fremtiden, da vores gennemsnitsalder er ved at være høj. Vi har brug
for nye yngre medlemmer for at videreføre klubben.
3) Regnskabet blev fremlagt af kassereren Hans-Henrik, viser et positivt

resultat af 2014, som forventet. Derefter fremlagdes vores forventede
budget for 2016. Også klubbutikkens regnskab blev gennemgået.
Hans-Henrik nævnte at nu hvor klubben yder støtte til flere aktiviteter,
reduceres formue efterhånden. Han foreslog at vi skal have en
minimumsbeholdning på omkring de 80.000,- kroner, hvilket svarer til et
års kontingentsindtjening.
4) Fastsættelse af kontingent, bestyrelse foreslog at det blev uændret.

Preben Nottelmann foreslog at kontingentet blev sat op med 100,- fra 2017
og gerne mere i de følgende år, i lyset af risiko for pengemangel når
klubben giver tilskud til akitiviteter på 10.000,- i gennemsnit pr. år.
Torsten Vig foreslog at vi kunne starte med at sætte kontingentet op med
50,- i år, til de tidligere 450,- – og senere se om det bliver nødvendigt at
øge kontingentet igen.
Der blev holdt en afstemning, og Torstens forslag blev vedtaget med stor
majoritet.
Kontingent blev fastlagt til at være på 450,- kroner i 2016.
5) Valg:

•
•
•
•
•
•

Formand, Eugenio Lai genopstillede, og blev genvalgt – der var ingen
anden kandidat.
Kasserer Hans-Henrik Sørensen genopstillede og blev genvalgt.
Jørgen Hove genopstillede.
Suppleant Henrik Rasmussen blev genvalgt.
Revisor Helge Gedebjerg blev genvalgt.
Revisorsuppleant Jørgen Krogh blev genvalgt

Hans-Henrik noterede at han er villig til at beholde posten lige så længe
formand er den nuværende.

Jørgen Hove sagde at selv om han er lige begyndt, har ikke noget imod
hvis der er andre der brænder med at overtagetage posten.
6) Næste sommertræf. Eugenio nævnte, at det har været frustrerende at

bestyrelsen har måttet indgå i træfgruppen, fordi der var mangel på
frivillige. Derfor blev der allerede nu efterlyst medlemmer som er
interesseret i at lave træf i 2016 (som skal være et minitræf på grund af
ICCCR) - og så det almindelige træf i 2017. Efter lidt stilhed tilbød Lena og
René Christensen sammen med Poul og Benedikte Jacobsen at lave træf i
2017, minitræf i 2016 var der ingen bud på, dog blev vi enige at den sidste
deadline for at finde arrangører skulle være deadline til Attraction 309.
7) Der var ingen indkommende forslag.
8) Eventuelt. Der blev talt lidt om porto, og hvordan man eventuelt kan spare

penge på bladudsendelse i fremtiden. Pt er der ikke noget alternativ til
PostDanmark.

