Referat af generalforsamling den 7. maj 2017 på Hudevad Smedemuseum, Hudevad Byvej 21, 5792 Årslev af Hanne Andersen
1. Dirigentvalg blev Ole Andreassen
2. 2 stemmetællere blev Margit Munck og Jytte Nielsen (ingen behov)
3. Formandens beretning:
Claus Olesen bød velkommen med en lille forårsbebuder: foråret er
i gang og alt springer ud inkl. vores gamle biler som springer ud af
garagerne.
En efterlysning om flere deltagere til generalforsamlingen kom også
frem.
Claus ville ikke gå i detaljer med hvad der er sket i 2016, for det kan
vi alle læse i bladet, men en lille opremsning af div. løb kom dog
med, og det at deltage i løb mv. er dejligt inspirerende. Det glæder
bestyrelsen at der var omkr. 7 – 8 arrangementer i 2016.
Håber på et godt 2017, hvor mange af arrangementerne gentager
sig, Fredericiamesse, onsdagsløb, garageaftener/dage, Himmelbjergløb og ikke mindst Alsturen som Inger og Kurt Knudsen arrangerer. Vi glæder os.
Hvordan får vi den yngre generation til at deltage?
Vi har mistet ca. 10 medlemmer i året jvfr. regnskabet
Fredericiamessen koster ca. 5½ tusind om året, skal der ske noget
andet?
Skal vi nedsætte kontingentet? Vi har overskud på kontoen.
Skal vi droppe Bladet som koster ca. 15 tusind om året?
Alle udgifterne til ovenstående kan bruges til andet, er der nogle der
har forslag?
Adresselisten med mails er næsten opdateret, og er der nogle
spørgsmål;
Nemlig – Må vi uden personlig tilkendegivelse om at det er OK,
sende mail til medlemmerne? Arrangementer kan sendes ud fra bestyrelsens side, men hvis udenforstående får adgang til div. mails
kan det misbruges og vi kan modtage div. spam.
Der kommer en notits i næste blad om det.
Spørgerunden:
Kommer der nye medlemmer i forbindelse med Fredericiamessen?
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Svar: Nej det er ikke mange
Forslag: Kunne vi mødes i en anden klub – eks DVK som forefindes
på Messen i forvejen, evt. aftale med klubmedlemmerne i forvejen
hvornår vi er at finde der, for at mødes. Vi kunne måske få lov til at
stille en Ford T op på standen hvor vi nu kan være?
Svar: Både for og imod, nogle mener at Messen er meget hyggelig
at bevare.
Hvad med rabatbilletterne? De er blevet svære at printe og det er
lidt for dårligt, at vi både skal betale samt møde op med udstillingsgenstandene (bl.a. vores biler)! Det bliver undersøgt nærmere.
Kunne det tænkes at vi mødes med andre Ford klubber – både yngre og vores?
Svar: Nej der er ikke tilslutning til dette.
Claus Olesen efterlyste gammelt værktøj og lign. til standen.
Skal Bladet nedlægges? Nej, det er omdrejningspunktet i klubben,
så det skal det ikke.
Skal nye medlemmer have en bil for at blive optaget? Nej det er ikke et krav fra Klubbens side, man kan evt. møde op til div. og prøve
at få kørelejlighed med andre.
4.

Regnskabet med gennemgang af Leif Munck:
Ingen bemærkninger
5. Kontingent 225 kr. pr. år uændret - godkendt
6. Valg af formand – Claus Olesen modtog genvalg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Alle modtog genvalg
8. Valg af suppleant – Stig Madsen modtog genvalg
9. Valg af revisor – Gilfelt Revision Aps er genvalgt
10. Indkomne forslag
11. Evt: Uno har indbydelse til Rally på Gotland, Sverige, hvis nogen har
lyst til at deltage
Der ligger gl. Klubblade til uddeling
Tour de Hvidebæk løbene er definitivt slut i den form de har været i
tidligere, men vi finder måske på noget andet, sagde Uno Andersen
Claus Olesen takkede Naturskolen, dejligt sted, samt tak til alle der
gør noget, dirigent Ole Andreassen, tak til Hanne samt tak til bestyrelsen og suppleanten for godt samarbejde.
Generalforsamlingen sluttede med ca. 35 personer tilstede
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