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

Taastrup den 06.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling 27. februar 2014
Tilstede var 6 af 13 medlemmer, repræsentant fra afdelingsbestyrelsen(Jesper Therkildsen)
01. Velkomst og valg af dirigent:

Jesper Therkildsen bød alle velkommen, forsamlingen valgte Jesper som dirigent..
Jesper konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse
med klubbens vedtægter, samt at dagsordenen var rettidigt udsendt.
02. Formandens beretning ved Kristian Andersen:

Kristian læste beretningen op.
Da der ikke var spørgsmål til beretningen, blev beretningen godkendt.
03. Fremlæggelse af revideret 2013 regnskab ved Jesper og Birte:

Jesper delte årsopgørelsen for 2013 rundt og uddybende de fremlagte tal.
Da der ikke var nogen spørgsmål til årsopgørelsen, blev det fremlagte regnskab
godkendt af forsamlingen.
Fremover vil vi vælge en bilags kontrollant, det er af hensyn til at personen ikke
skal hæfte personligt for Auto - Klubbens regnskab, hvis der er problemer.
04. Fastlæggelse af halvårligt kontingent:

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med uændrede kontingent satser..
Forsamlingen valgte at godkende dette.
05. Ændring af ordensreglementets § 2 .. Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende:
Ved for sen indbetaling af kontingent (20.01 eller 20.07) tillægges et gebyr på 50 kr.

Forsamlingen valgte at godkende bestyrelsens forslag.
06. Indkøb af donkraft til graven:

Bestyrelsen fremlagde det vedhæftede forslag og snakken gik lidt frem og tilbage.
Herefter vedtog forsamlingen, at sige ja til indkøb af en gravdonkraft..
07. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

08. Valg af bestyrelsesmedlem:

Birte Legarth blev valgt til bestyrelsen.
09. Valg af revisor(bilags kontrollant) og suppleanter:

Jesper foreslog at Peder Pedersen fortsætter som revisor(bilags kontrollant) af
Auto – Klubbens årsopgørelse, han modtog valget.
Der var desværre ingen der meldte sig som suppleant.
10. Eventuelt:

Jesper foreslog at holde en rengørings/flytte rundt dag, lørdag den 12.04.2014 kl.10.00
Vi aftalte at mødes på værkstedet den dag, bestyrelsen vil servere lidt koldt til ganen.
Kristian skriver en reminder til medlemmerne, når tiden nærmer sig.
Referent Kristian Andersen

Umiddelbart efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen følgende konstituering:
Formand på valg næste år(2015)

Kristian Andersen
Akelejehaven 10
2630 Taastrup
Varetager alle store og små opgaver og sekretær/referat funktion
Næstformand på valg næste år(2015)

Jesper Therkildsen
Klintehaven 57
2630 Taastrup
Varetager alle store og små opgaver og hjemmesiden
Kasserer valgt til 2 år

Birte Legarth
Klintehaven 57
2630 Taastrup
Varetager pengekassen
Referatet godkendt af bestyrelsen på mødet den 13.03.2014
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____________________
Birte Legarth
Kasserer

