Referat af stiftende generalforsamling
Ny Veteranknallert Klub
Torsdag 30. oktober, 2014
Afholdt hos Viggo Olesen, Gl. Kattrupvej 18, 8751 Gedved

Deltagere: 25 fremmødte
Referent: Viggo Olesen (efter valg jf. dagsordenen pkt. 2)

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Præsentation af tankerne bag klubben v./ Jesper Jensen og Viggo Olesen
4. Behandling og godkendelse af vedtægter
5. Fremlæggelse og godkendelse af foreslået budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse og udvalg
• 3 personer skal vælges til bestyrelsen
(bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer)
• 2 suppleanter – der samtidig er formænd for ”Rejseudvalg” og ”Løbsudvalg”
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Evt. – her kan tanker og ideer luftes, men intet besluttes

Punkt 1 – Valg af dirigent
Hanne Hansen enstemmigt valgt

Punkt 2 – Valg af referent
Viggo Olesen påtog sig opgaven uden valg

Punkt 3 – Præsentation af tankerne bag klubben
Jesper Jensen og Viggo Olesen orienterede om årsagen til udmeldelse af Midtjysk
Veteranknallert Klub og fortalte om ideer og tanker vedr. etablering af ny klub.
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Punkt 4 - Behandling og godkendelse af vedtægter
Jævnfør omdelte forslag til vedtægter
§ 1 Godkendt
§ 2 Godkendt
§ 3 Godkendt - ”revisor” blev ændret til ”bilagskontrollant”
§ 4 Godkendt
§ 5 Godkendt
§ 6 Godkendt
§ 7 Godkendt efter diskussion om tilføjelse af husstands medlemskab, som
var til afstemning: 15 for og 2 imod. Resten neutrale
Spørgsmål om passiv medlemskab: Blev nedstemt.
§ 8 Godkendt
§ 9 Godkendt
§ 10 Godkendt
§ 11 Godkendt - følgende bemærkning: § 4 ændres til § 5
§ 12 Godkendt
§ 13 Godkendt - litteratur tilføjes
§ 14 Godkendt
§ 15 Godkendt

5. Fremlæggelse og godkendelse af foreslået budget
Jævnfør omdelte budgetudkast, der opererede med to forslag vedr. kontingentstørrelse. Budgetudkastene og prioritering af markedsføringsudgifter godkendt.
(se Bilag 1 sidst i dette referat)
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingent 200 kr. og for husstandsmedlemskab 300 kr.

7. Valg til bestyrelse og udvalg
Valgt til bestyrelsen: Jesper Jensen, Knud Rasmussen og Viggo Olesen.
Valgt til formand for rejseudvalg: Jens Christensen (og suppleant til bestyrelsen)
Valgt til formand for løbsudvalg: Vagn Thomsen (og suppleant til bestyrelsen)

8. Valg af bilagskontrollant og suppleant
(jf. ændringerne i vedtægterne § 3)
Valgt til bilagskontrollant: Arne Overgaard
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Valgt til suppleant for bilagskontrollant: Birgit Thomsen

9. Evt. – her kan tanker og ideer luftes, men intet besluttes
God og glad stemning. Snak på kryds og tværs. Viggo Olesen viderebragte hilsen
fra Sverige: Rud Moppers ser frem til samarbejde med deres nye venskabsklub,
nyvk.dk. Kaffen brygges og kagerne klargøres. Bestyrelsen gik i enrum for konstituering. Der solgtes klublogo til påsætning af tøj.

Kontituering
Bestyrelsen returnerede fra møde og orienterede om konstituering
Formand: Viggo Olesen
Næstformand: Jesper Jensen
Kasserer: Knud Rasmussen
Bestyrelsen informerede om samling af medlemmerne og alle øvrige interesserede i
slutningen af november / starten af december. På dette møde vil bestyrelse og udvalg informere om kommende tiltag og arrangementer. Også invitation af forhåbentlig nye medlemmer. Dato udmeldes snarest.
Postscript
Tak for fantastisk bagværk til Lisbeth, Jeanette og Mariann
Indkasserede beløb på 500 kr. for kaffe / kage indsættes på klubbens konto
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