
Referat af GENERALFORSAMLING i Vamdrup Ford A Klub d. 3.marts 2018 

 
Formanden, Ejvind Greve, bød velkommen og takkede for fremmødet (34 deltagere) 

 

1: Valg af dirigent: 

 Lars Wulff blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2: Valg af sekretær: 

 Ole Rasmussen blev foreslået og valgt. 

 

3: Formandens beretning og godkendelse heraf: 

Ejvind fortalte bl.a. om et uændret medlemstal og øget tilslutning til de arrangementer klubben havde 

lavet i årets løb. (Se formandens fulde beretning på hjemmesiden) 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

  

4: Kassereren fremlægger et revideret regnskab som godtages af generalforsamlingen: 

Peter K. Nielsen gennemgik punkt for punkt det omdelte regnskab. Hovedtallene var flg.: 

 Indtægter  :  52932,31kr 

 Udgifter  :  55757,24kr 

 Underskud (Årsresultat) :   -4639,93kr 

 Klubbens beholdning 1.1.2016 :  47690,70kr 

 Klubbens beholdning 31.12.2017:  43050,77kr, heraf varelager på 13949.00kr 

  

 Revisorerne har gennemgået regnskabet, beholdningen er afstemt og fundet tilstede. 

 Regnskabet godkendt af generalforsamlingen uden nogen bemærkninger og med applaus. 

  

 

5: Fastsættelse af kontingent: 

 Bestyrelsen foreslår kontingentet hæves med 25kr til 225kr fra 2019 grundet øgede portoudgifter. 

Vedtaget. 

Inden vedtagelsen var der forslag om at hæve kontingentet med 50kr mens andre mente klubben havde 

penge nok i kassen. Ikke vedtaget. 

Kassereren oplyste at kontingentet fra 2019 skulle være indbetalt inden eller senest ved 

generalforsamlingen. Opkrævning udsendes med blad 1. 

  

6: Behandling af indkomne forslag: 

 Ingen indkomne forslag 

 

7: Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant: 

 Kasserer Peter Kock Nielsen og bestyrelsesmedlem Albert Bucka genvælges. 

 Preben Bruhn genvalgt som bestyrelsessuppleant 

 

8: Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

 Lars Wulff genvælges. Hans Møller Hansen genvalgt som revisorer 

 Verner Kristoffersen genvælges som suppleant. 

  

9: Planlægning af årets aktiviteter: 

 24.-25 marts Stand på veteranmessen i Fredericia  

 7.april Forårsklargøring Syd (Hjarup)  

5.april Pit Stop på Haderslev Flyveplads - Hans og Kirsten Møller Hansen 

Åben 26. el. 27.maj Forårstur – Gråstenløbet – A. Bucka og G.Nielsen 

Delvis åben 5.juni (Tirsdag) National køredag – Torben Nielsen undersøger mulighed på Fyn 

 13.-18.juni Grænsetræf i Vrådal, Norge. Fælles klubtur -E.Greve og P:K:Nielsen  

 8. juli 60 års fødselsdagstur til Vejers - Bestyrelsen 

 5.august Veteranstævne i Grønhøj (ikke klubarr.) 

25.-26. august Jubilæumstur med jubilæumsfest på Skibelund – Bestyrelsen,L.Wulff og K.Astrup 

 10.september Løvfaldstur - Fredericia –  M.Orleth og Wulff 



  

 6.oktober Værkstedstræf med emne – hos Verner og Dora Kristensen, Ry 

 20.-21.oktober Stand på veteranmessen i Fredericia 

10.november Efterårsfeat med bl.a. spisning 

 17. november Værkstedstræf i Bylderup Bov hos Hanne Mette og Albert Bucka 

 

EVT. Asbjørn fortalte om  sponsorpenge fra OK via benzin-,el- og mobilkort og fik nye ”kunder”.  

          Ole nævnte salgskassen. Ejvind nævnte personligt medlemsskilt som kan bestilles ved Gunnar og  

          Karin på tlf. 40430162 , Peter tog imod kontingentindbetaling i aften. 

 

          Lars Wulff takkede de fremmødte for ”forholdsvis” god ro og orden. 

           

          Forsamlingen indtog kaffen med Lene’s dejlige lagkage og aftenen afsluttedes med afsyngning af FORD-visen.

  

Ref. Ole Rasmussen d. 5.3.2018 
 


