Referat af generalforsamling i Traction Avant Danmark
Den 21/8-2022 kl. 10.00 på Klinten, Rødvig
Til stede var 43 af klubbens 170 medlemmer.
Dagsorden
1.Valg af dirigent
Henrik Rasmussen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig.
2. Formandsberetning
Klubben er stiftet for 40 år siden og har et godt og fast grundlag for at eksistere og være aktiv, selvom
gennemsnitsalderen på medlemmerne bliver højere. Der er seneste år registreret 4 nye medlemmer.
Nogle aktiviteter hviler i sig selv men kunne godt blive lidt mere aktive, f.eks. teknikdage og
stumpemarkeder. Til gengæld er der øget aktivitet på klubmøderne, både i øst og vest hvilket er godt, da de
styrker båndet mellem medlemmerne.
Tak til alle, som bidrager aktivt til at gennemføre disse aktiviteter. Tak til Erik Hougaard for at passe
klubbutik, bibliotek, værktøjsudlån m.v. Også tak til Torsten.
Vi profilerer os aktivt på forskellige måder. Hjemmesiden passes af Jens Møller Nicolaisen, bladet redigeres
af Søren Prien og sættes op af Morten Kjærgaard. Tak til alle for det store arbejde de gør med bladet.
Vi har haft 5 bestyrelsesmøder i år, som alle har været gennemført på skype - savnede nu de fysiske møder.
Tak til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, som har bakket mig op i alle disse år.
Som allerede annonceret stiller jeg ikke op som formand, og den nye formand vil få brug for al den
opbakning og hjælp fra den erfaring, jeg har samlet op i alle disse år i bestyrelsen.
På bladfronten bliver der også forandringer, som skal koordineres med de to andre klubber.
Til efteråret kommer fælles klubmøde, hvor de nye linjer omkring Attraction kan blive diskuteret. Det er
også der man planlægger klubsamarbejdet fremover.
Jeg kom i bestyrelsen som aktivitetsansvarlig i 1997 og blev formand i 2007. I alt 25 gode år.
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som blev godkendt med akklamation.
3.Klubbens regnskab ved kassereren
Hans-Henrik fremlagde revideret regnskab for 2021, som udviste et overskud på 19.846 kr. og en
egenkapital incl. henlæggelser på 199.206 kr. Medlemstallet var opgjort til 170½ mod 172 i 2020. Det havde
været et billigt år p.g.a. coronaen. Kassereren nævnte tilskudsmulighederne til de forskellige aktiviteter.
Regnskabet for klubkassen blev fremlagt og viste en beholdning på 14.937 kr. Beløbet er siden reduceret
med 10.000 grundet indkøb af tøj.
Der var ingen spørgsmål til regnskaberne, som således blev godkendt.
4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 450,- kr. hvilket blev godkendt.
5.Valg
Formand
Eugenio genopstiller ikke, hvorfor der skal vælges en ny formand for en et-årig periode. Bestyrelsen har
ikke modtaget nogle henvendelser efter det varslede formandsskift.
Fra salen bekendtgjorde Jan Andersen sit kandidatur, hvorefter han uden modkandidater med akklamation
blev valgt som ny formand.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg var Carsten Thylgaard, som ikke genopstiller og Claus Falden som gerne tager en tørn mere.
Til Carstens post blev Steen Kolding valgt med akklamation. Begge for en to-årig periode.
Valg af 1 bestyrelsessupleant
På valg var Torsten Vig, som gerne genopstiller og blev valgt.
Valg af Revisor
Helge Gedebjerg genopstiller, og blev valgt.
Valg af Revisorsuppleant
Jørgen Krogh-Christensen genopstiller, og blev valgt.
Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.
Eventuelt
Næste års træf 2023 planlægges til syd for Ålborg i uge 33
Nogle må gerne tænke over, hvor det skal være i 2024 (ICCR i uge 31)
Søren Lang holdt på foreningens vegne en afskedstale for Eugenio og overrakte spændende bog om biler og
vin som tak for indsatsen. Stående ovation til følge.
Peter Ahrendt takkede for den store hjælpsomhed han og Kirsten havde oplevet på træffet, og takkede
træfgruppen for et fint træf.

Da der ikke var mere under eventuelt afsluttede dirigenten mødet kl. 1050
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