
TRACTION AVANT DANMARK

Referat af generalforsamlingen 2012
- afholdt søndag den 17/6 2012 på Mini-sommertræffet ved Hampen Sø Camping.

Tilstede: 26 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Henrik T. Kristoffersen, som valgtes. Henrik fastslog at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2) Formandens beretning.

Eugenio oplistede de mange vellykkede arrangementer der har været afholdt i det forløbne år, 
og takkede de mange, der har lagt arbejde i. Igen har vi haft mange fine møder og et meget 
fint Sommertræf i Middelfart. Også en tak til dem, der påtager sig de løbende opgaver: Blad, 
hjemmeside og klubbutik og bibliotek. Eugenio glædede sig over vores aktive klub, men 
understregede også, at bestyrelsen også gerne ser helt nye idéer til utraditionelle aktiviteter 
eller arrangementer.

Medlemstallet ligger stabilt - pt. lige under 200.

Formandsberetningen blev godkendt med stor applaus.

3) Regnskab. Hans-Henrik Sørensen gennemgik regnskabet for 2011 og forklarede kort 
nogle af de enkelte poster. Heriblandt kontingentgebyrer, der både har en negatgiv og positiv 
side: Vi har udgifter til bladudsendelse og opkrævninger i udlandet - men dette opvejes af 
indmeldelsesgebyret for nye medlemmer. Udgifterne til bladet dækker alene trykprisen - der 
har ikke været nogle udgifter i forbindelse med redaktionen. Bestyrelsesudgifterne består i 
kørepenge (2 kr. pr. kilometer) - her spares som regel ved samkørsel. Desuden bliver der givet 
penge til lidt mad i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Vi hensætter stadig penge til dét vi kalder en jubilæumsfond - men Hans-Henrik efterlyste idéer 
til hvad vi skal bruge pengene til.

Året endte med et overskud på 21.600,- kr. og vores egenkapital er nu oppe på 211.000,- incl. 
hensættelser.

2011-regnskabet blev herefter godkendt.

Også regnskabet for klubbutikken blev fremlagt - det er ikke store beløb, det drejer sig om. 
Kassebeholdningen er d.d. på 10.155,- kr. Klubbtikkens regnskab blev godkendt.

Budget 2012: Der budgetteres med et overskud på ca. 6.000,- kr., men vi kan reelt påregne et 
overskud på ca. 14.000,- kr. efter hensættelser.

4) Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 450,-).

Jørgen Krogh foreslog at kontingentet nedsættes med 50,- kr. til 400,- kr. Dette blev afgjort 
ved afstemning. 9 stemte for bestyrelsens forslag, 13 for Jørgens Kroghs forslag - 4 undlod at 
stemme. Kontingentet for 2013 er herefter fastsat til 400,- kr.

5) Valg til bestyrelsen:

Eugenio Lai blev genvalgt som formand med meget stor applaus! Han nåede lige akkurat at 
sige, at han genopstiller...

Knud O. Petersen og Jens Møller Nicolaisen genopstillede og blev genvalgt som 
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bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke andre kandidater.

Peter Juel Jeppesen var på valg som suppleant, men af helbredsmæssige årsager kunne 
han ikke være tilstede, og bestyrelsen har ikke fået spurgt ham. Der var ikke andre 
kandidater til posten - generalforsamlingen gav derfor bestyrelsen mandat til at udpege en ny 
bestyrelsessuppleant, såfremt Peter Juel Jeppesen ikke ønsker at fortsætte.

Jørgen Broen meddelte sidste år, at han ikke genopstiller som revisor i 2012, da han ikke er så 
aktiv i klubben længere. I stedet valgtes Helge Gedebjerg.

Jørgen Krogh blev genvalgt som revisorsuppleant. 

6) Indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

7) Eventuelt
René Christensen spurgte til jubilæumsfonden - et årstal - og hvilket jubilæum vi skal fejre. 
Torsten redegjorde for hvordan ideén i sin tid opstod, men at forskellige projekter ikke blev 
til noget, da arbejdet var for stort. Herefter fulgte en spredt debat med idéer. Jens Møller 
Nicolaisen nævnte én af de gamle idéer, nemlig en jubilæumsbog om klubben og at denne 
måske kunne gøres til virkelighed i 2014, hvor TA fylder 80 år. Denne idé blev støttet af Jørgen 
Krogh. Jens var desuden inde på mulighederne for at lave træf i større skala - f.eks. fælles 
skandinavisk TA-træf. Måske endda med ACI-støtte - ACI efterlyser faktisk et projekt for 2014.

I denne forbindelse blev også diskuteret støtte til dem som kører til store træf i udlandet, i 
lighed med den “benzinstøtte”, som ID/DS-klubben har tilbudt de medlemmer, som kører til 
ICCCR i England i år. Der var generelt enighed om, at vi bør bruge klubbens penge på en måde, 
der kommer det størst mulige antal medlemmer tilgode. Alligevel blev tanken om træfstøtte ikke 
afvist. I tilfældet England i år er det naturligvis for sent at beslutte noget.

Jørgen Hove nævnte, at vi jo kan fejre klubbens fødselsdag hvert 5. år (og så burde vi jo have 
gjort det i år, hvor klubben bliver 30). I den forbindelse kunne man prøve at lave noget særligt 
ud af Sommertræffet og yde støtte – f.eks. hvis vi vil holde et træf på Bornholm eller lave 
en anden aktivitet, der ellers ville blive for dyr for det enkelte medlem. Denne idé havde bred 
tilslutning.

Forskellige spredte idéer føg gennem lokalet - bestyrelsen fik masser af imput til aktiviteter i de 
kommende år...!

Hans-Henrik Sørensen foretog en måling af Knud O. Petersens forslag fra sidste år om 
kontokort til OK-benzin, hvor 6 øre pr. liter går til klubben. Kun 3 medlemmer havde OK-kort i 
forvejen og kun et par stykker kunne tænke sig et sådant kort. Konklusionen var, at denne sag 
nok ikke er værd at gå videre med.

Eugenio spurgte til hvem, der kører til ICCCR i England. Ca. 10-12 stykker rakte hænderne op.

Peter Dahl nævnte at der tegner sig en træfgruppe, klar til at lave noget omkring Grenå til 
næste år, selvom træffet traditionelt set burde foregå på Sjælland. Dette blev særdeles positivt 
modtaget - i erkendelse af, at vi skal være glade for ethvert initiativ uanset hvor i Danmark der 
arrangeres træf. De tider er nok forbi, hvor vi kan forvente at træffet skifter mellem øst og vest.

Og så var der ikke mere. Generalforsamlingen afsluttedes kl. 11.04, med en stor klapsalve til 
årets træfgruppe.

Ref: JMN.


