Auto - Klubben Nørreby
Timianhaven 5 Høje Taastrup 2630 Taastrup www.autoklubben.dk

Taastrup den 10.02.2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling 7. februar 2013
Tilstede var 6 af 12 medlemmer, samt 1 repræsentant fra afdelingsbestyrelsen(Flemming Poulsen)
1. Velkomst og valg af dirigent

Jesper Therkildsen bød alle velkommen og foreslog Flemming som dirigent
Flemming Poulsen blev valg som dirigent.
Flemming konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med klubbens vedtægter, samt at dagsordenen var rettidigt udsendt.
2. Nøglemændenes beretning ved Kristian Andersen

Kristian læste beretningen op og kom med uddybende/ekstra bemærkninger
Da der ikke var spørgsmål til beretningen
Blev beretningen godkendt
3. Fremlæggelse af regnskab ved Jimmi Thøgersen

Jimmi gennemgik regnskab for Oktober – December 2012
Da der ikke var nogen spørgsmål, blev det fremlagte regnskab godkendt af forsamlingen.
4. Fastlæggelse af halvårligt kontingent

Der blev talt lidt frem og tilbage om størrelse og et måske helårligt kontingent
Forsamlingen blev enige om at forhøje det halvårlige kontingent til følgende:
Biler/Motorcykler 150 kr. Knallert 75 kr. Cykler/Andet 40 kr..
Pensionister betaler halvt kontingent, dog er cykler samme prissats.

Mht. til et evt. helårligt kontingent, kan det ikke vedtages nu, men komme på som punkt
eller forslag på dagsorden til næste års general forsamling.
5. Opdatering/Ændring af vedtægter og ordensreglement

Jesper gennemgik ændringerne på medbragt projektor og der var lidt snak frem og tilbage.
Jesper oplyste at afdelingsbestyrelsen har for godkendt ændringerne.
Da der ikke var spørgsmål til ændringerne blev de vedtaget af forsamlingen.
Der var herefter stemning for en gennemgang/brug af vores hjemmeside.
Jesper gennemgik alle menuer punkt for punkt og svarede på spørgsmål fra forsamlingen.
Jesper opfordrede alle til at komme med forslag til forbedringer og links til gode
hjemmesider. Forslag til links vil komme som menu punkt kun for medlemmerne.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag
7. Valg af ny bestyrelse

Jimmi Thøgersen, Jesper Therkildsen og Kristian Andersen stillede op til bestyrelsen
Da der ikke stillede andre op, blev de enstemmigt valgt af forsamlingen.
8. Valg af revisor og suppleanter

Jesper foreslog Peder Pedersen som revisor, han modtog valget
Der var desværre ingen der meldte sig som suppleant.
9. Eventuelt

Bestyrelsen talte om at holde et åbent hus arrangement i foråret 2013
Jan var bekymret for om hans lave bil, kan komme ind over graven ved brug/køb af en
grav donkraft og foreslog køb af camping klodser..
Peder ville gerne have en motorcykel/knallert lift..
Bestyrelsen vil arbejde videre med disse forslag
Referent Kristian Andersen

Umiddelbart efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen følgende konstituering:
Formand valgt til 2 år

Kristian Andersen
Akelejehaven 10
2630 Taastrup
Varetager alle store og små opgaver og sekretær/referat funktion
Næstformand valgt til 2 år

Jesper Therkildsen
Klintehaven 57
2630 Taastrup
Varetager alle store og små opgaver og hjemmesiden
Kasserer valgt til 1 år

Jimmi Thøgersen
Akelejehaven 35
2630 Taastrup
Varetager alle store og små opgaver og pengekassen
Referatet godkendt af bestyrelsen på mødet den 14.02.2013
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