
  
GENERALFORSAMLING  2021 
 
afholdt 12. september 2021 kl. 10.00 på Agerskov Kro og Hotel, Hovedgaden 3, 6534 Agerskov 
Referatet er udarbejdet af Jørgen Hove 
 
 
Til generalforsamlingen var mødt 30 medlemmer foruden en fuldtallig bestyrelse bestående af 
formand Eugenio Lai, kasserer Hans-Henrik Sørensen samt bestyrelsesmedlemmerne Claus Falden, 
Carsten Thylgaard og Jørgen Hove, således i alt 35 stemmeberettigede medlemmer. 
Dagsorden og regnskab blev uddelt. 
 
Dagsordenen så ud som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetning 
3. Klubbens regnskab ved kassereren 
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
5. Valg af: 

• Formand 
• 2 bestyrelsesmedlemmer 
• 1 bestyrelsessuppleant 
• 1 revisor 
• 1 revisorsuppleant 

6. Indkommende forslag 
7. Eventuelt 

 
 
1.  VALG AF DIRIGENT 
Formanden opfordrede medlemmerne til at melde sig som kandidat til hvervet som dirigent ved 
generalforsamling. En bestyrelse, der stirrede stift ud over salen kunne konstatere, hvorledes de 
enkelte medlemmer smidigt undgik øjenkontakt. Efter at denne tilstand havde været fikseret en 
stund, meldte Jens Møller Nicolaisen sig og blev valgt uden kampvalg til lyden af lettelsens 
klapsalver.  
Dirigenten kunne straks konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
 
2.  FORMANDSBERETNING 
Formandens beretning kunne vanskeligt undgå at beskæftige sig med den altødelæggende covid-
virus, der naturligvis også har lagt sin hæslige hånd over vore klubaktiviteter. Men med forårets 
komme, gik med et også klubben i gang efter det lange år, hvor hver har passet sit. Eugenio ytrede i 
forbifarten håb om, at alle medlemmer så dog i det mindste havde brugt tiden i garagen.  
 
Det franske biltræf på Gavnø Slot var i år en uovertruffen succes i hvert fald hvad angik tilmeldte 
biler; der var mere end 1500. Og for at ikke glemme skovturene i Øst og Vest som var velbesøgt. 
 
Vi ved alle, at der er et vist frafald af medlemmer i disse år. Der er derfor glædeligt, at der på trods 
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heraf faktisk er tilkommet 10 nye medlemmer siden sidste generalforsamling. Et forhold, der jo 
medvirker kraftigt til at begrænse nettonedgangen af medlemmer.  
 
Klubbladet har fået ny redaktør, nemlig Søren Prien. Han er med stor entusiasme gået ombord i 
opgaven og har til dato formået at præstere 4 udmærkede numre à ca. 20 sider hver. Dette er dog 
også muliggjort gennem stor vilje og hjælp fra medlemmer til at levre idé og stof.  
 
Bestyrelsesmøderne syntes i første omgang svært truet af covid-virussen, idet vi naturligvis tidligere 
har kørt landet tyndt for at afholde møder på skift hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Imidlertid 
kastede bestyrelsen sig, som vel næsten alle virksomheder i landet, med glubende appetit ind i 
tidsalderen for videomøder. Bestyrelsens medlemmer syntes at bakke op om idéen, bortset fra et 
enkelt medlem, der foretrak at være med på telefon, så møderne kunne fortsætte. Faktisk, bemærker 
formanden, har der været holdt væsentligt flere møder, end normalt er tilfældet på et år, nemlig i alt 
6. Altså er der faktisk præsteret et større stykke arbejde fra bestyrelsen i det forgangne år.  
 
 
3.  REGNSKAB 
Kasserer Hans-Henrik gennemgik med venlig mine og sædvanlig rutine klubbens regnskab. Alt 
bliver gennemgået; udgifter til bestyrelse, der nu er blevet væsentligt mindre på de manglende rejser, 
udgifter til værktøj m.m.m.  
Hensættelser til udgivelse af medlemslister er ikke længere relevant, da vi lever trygt i en fejlagtig 
forestilling om, at EU har frataget os muligheden for at udgive en sådan liste gennem sine 
komplicerede regler for beskyttelse af privatlivet.  
 
Regnskabets hovedtal er:.  
Indtægter kr. 77.080 (172 medlemmer har betalt –gebyrer) 
Udgifter kr. 62.730 
Årets resultat kr. 14.350 
Bankindestående 176.360 (31/12-2020) 
 
I ellevte time op til sommertræffet her på Agerskov Kro, blev bevilliget et beløb, der sikrede, at vi, 
ganske eksklusivt, havde vagt med bidsk schæferhund til at patruljere blandt vore biler hele natten 
og begge nætter. Der havde nemlig været et par uheldige tilfælde af hærværk ved nattetide mod biler 
i byen.  
 
Hans-Henrik forventer, at vi forlader 2021 med ca. 181.000 kr. på kontoen, svarende til, at vi med 
en tænkt uændret saldo skal betale 1.086 kr. i negative renter for det kommende år. Ikke mindst 
begrundet i netop de negative renter pointerer Hans-Henrik, at der rent faktisk er penge til diverse 
mindre arrangementer, også selv om de afholdes ganske lokalt. Man skal blot kontakte kassereren 
eller sekretæren.  
 
Erik Hougaard førte os med vanlig troværdighed gennem klubbutikkens regnskab, idet han 
fremdeles varetager såvel indkøb, salg og regnskab for denne lille glimrende institution i vor klub.  
 
Såvel klubregnskabet som butikkens ditto blev godkendt af generalforsamlingen ved værdig 
applaus. 
 
 
4.  KONTINGENT 
Generalforsamlingen vedtog at fastholde det årlige kontingent for medlemskab på 450 kr. Og så var 
den potte ude.  
 



 
5.  VALG 
FORMAND 
Formand Eugenio ville høre, hvorvidt der var kandidater til formandsposten. I endnu højre grad 
end under valget af dirigent, synes forsamlingen intenst at lede efter et sted at lad blikket hvile, så 
man undgik at se formand eller bestyrelsesmedlemmer i øjnene. Valget af formand blev, man fristes 
til at sige traditionen tro, afklaret ved salens klapsalver. Medlemmernes hænder er måske blevet lidt 
svækket med alderen, men der var dog ingen tvivl om de oprigtige hensigter.  
Højst forbavsende modtog Eugenio genvalg, på trods af de seneste år at have bedyret nogle gange, at 
han ikke mener, nogen bør sidde i bestyrelsen i mere end 10 år. 
 
TO BESTYRELSESMEDLEMMER 
Såvel dirigent som medlemmer gik i stilling til at afklare valget af to bestyrelsesmedlemmer med 
samme lethed, som den, hvormed formandsvalget netop var overstået. Altså en gang klap. På valg 
var kasserer Hans-Henrik og sekretær Jørgen Hove. Ingen havde øjensynligt forestillet sig, at Jørgen 
havde lagt sig formandens ord på sinde om at forlade posten efter højst 10 år. Timeglasset var 
imidlertid løbet ud, Jørgen havde indset, det var tid at forlade bestyrelsen nu, efter 8 år, da man jo 
vælges for 2 år ad gangen. Som han udtrykte det: ”Jeg gik ind i bestyrelsen efter at være blevet bedt 
om det. Nu drejer det sig om at gå ud igen, inden jeg bliver bedt om det”. Han takkede for 
samarbejdet i bestyrelsen, der, som han udtrykte det, havde været ganske behageligt – ind i mellem.  
 
Hans-Henrik var ikke så vanskelig; det er han nu aldrig med noget som helst. Han lod sig genvælge, 
enkelt og hurtigt – ingen vrøvl.  
 
Men et nyt medlem af bestyrelsen måtte findes, atter til denne tavshed fra salen. Den varede faktisk 
et stykke tid.  Ingen pegede på nogen; man kunne jo risikere, pilen vendte. Noget måtte jo ske på et 
tidspunkt, og noget skete da også. Søren Lang meldte sig og blev omgående valgt som 
bestyrelsesmedlem. Der hersker næppe nogen tvivl om, at Søren er rette mand på rette sted til rette 
tid. Han vil antagelig med ungdommelig lethed kaste sig ind i de virtuelle bestyrelsesmøder, 
samtidig med at han med skarp sans for detaljen kan holde styr på en bestyrelse, der ellers kan være 
lidt for godkendelsesparat. Selv den mindste uregelmæssighed i paragraffernes håndtering, fanger 
han. Bestyrelsen og ikke mindst den afgående sekretær er mere end én gang blevet klantret for 
slendrian og småfejl. Referenten er overbevist om, en stor jurist er gået tabt i Søren. Han kan glæde 
sig; de øvrige bestyrelsesmedlemmer er nemlig rigtigt dejlige mennesker at arbejde sammen med. 
Sørens ønskes hjerteligt tillykke med valget af det afgående bestyrelsesmedlem.  
 
Og så kunne der klappes. Den afgående mumlede noget om, at det var vanskeligt at vide, om der 
blev klappet som tak for at man slap, som anerkendelse af den nyvalgte, som tak for, at ham der gik, 
gik eller som tak til den afgående for arbejdet.  
 
EN BESTYRELSESSUPPLEANT 
Henrik Rasmussen var på valg og genvalgtes med klap. 
 
EN REVISOR 
Helge Gedebjerg modtog også genvalg – og så var det valg overstået – med klap.  
 
EN REVISORSUPPLEANT 
Jørgen Krogh-Christensen genvalgtes til hvervet efter grundige overvejelser om den statistiske 
sandsynlighed for, at suppleanten kunne blive bedt om at indtræde i hvervet som revisor, ligeledes 
til klapsalver. 
 
 



6.  INDKOMNE FORSLAG 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.  
 
 
7.  EVENTUELT 
Næste sommertræf: Straks ved begyndelsen af behandlingen af dette punkt, kom det frem, at 
sommertræffet 2022 vil være det fyrretyvende træf, idet klubbens spæde begyndelse kan henføres til 
det navnkundig træf i Hadsten i 1982. Det blev på den baggrund foreslået, at holde træffet samme 
sted igen; som et jubilæumstræf, endda helt bogstaveligt i samme bygning og omgivelser. Der 
fremkom også forslag om træf på Stevns. Der blev afholdt en hurtig og ukompliceret afstemning, 
der godtgjorde, at 3 medlemmer syntes, Hadsten ville være det bedste valg, mens Stevns fik en noget 
større tilslutning, uden der dog blev talt stemmer op. Spørgsmålet om, hvem der mente, begge 
steder ville være udmærkede, gav en ganske overvældende tilslutning. Enden blev, at Jørgen Sjøntoft 
påtog sig at gå videre med Stevns, hvilket blev applauderet fra salen. Grundet referentens 
langsommelighed, er det her længe efter referatet burde være udsendt, kommet til hans kendskab, at 
der allerede skulle være dannet en højt kvalificeret træfgruppe.  
 
Der var ikke andre emner under eventuelt.  
 
Generalforsamlingen var således gennemført og afsluttet i bedste ro og orden.  
 
 
 
 
Referat godkendt af dirigenten den 2. november 2021 
 
 
 
 


