
Referat 

Side 1 af 2 

Generalforsamling Seniorklubben Auto  
 

Dato: 10-09-2013  
 
Sted: HLT Service Kathale 36, 6200 Aabenraa 

 
Indkaldt af:Kay Martins 

 
Referat: BH 
         

 
 

 
        
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Valg ifølge vedtægter – på valg er: 

 
Bestyrelsesmedlemmer: 

Kay Martins (formand)  
Bjarne Hansen (sekretær)  
 

Suppleanter: 
Carsten Beck 

Ny suppleant skal vælges i stedet for Hans Jørn 
 

Revisor: 
Helge Hansen  
Kai Hertz (suppleant) 

 
5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 

 
Kay Martins bød velkommen til generalforsamlingen. 

 
Kay takkede Lars Hansen  for at han havde gjort det muligt for os at holde ge-
neralforsamlingen hos HLT Service. 

 
Lars Hansen fortalte om firmaet HLT Service. 

HLT Service startede for ca. 9 år siden med 5 medarbejder og har i dag over 20 
ansatte. 
Der er blevet bygget til ca. 10 gange siden starten, og er i dag ca. bobbelt så 

stort som ved starten.  
Firmaet har desuden en skadesafdeling og et fællesskab med LL Autoteknik & 

Cylinderservice. 



Referat 

Side 2 af 2 

 
Vi blev efter generalforsamlingen vist rundt på virksomheden af Lars Hansen. 

 
Lars Hansen viste rundt på virksomheden og hos LL Autoteknik & Cylinderser-
vice, vi så bla. hvorledes man sliber en krumtap og fræser ventilsæder, en me-

get spændende rundvisning, tak til Lars 
 

  
Punkt  1:  Leif E. Nielsen blev valgt som dirigent. 
 

Punkt  2:  Formandens beretning ved Kay Martins (beretningen vedhæftes som fil) 
 

Punkt  3: Arne delte regnskabet rundt sammen med det nye budget (regnskab ved-
hæftes som fil) 

  Regnskabet blev godkendt. 

  
Punkt  4: Kay Martins blev genvalgt (formand) 

  Bjarne Hansen blev genvalgt (sekretær) 
 
  Svend B. Olesen og Boye Toft blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

 
  Helge Hansen blev genvalgt som revisor. 

  Niels Erik Pedersen blev valgt som revisorsuppleant 
 
   

     
Punkt  5:  Uændret kontingent 

  
Punkt  6: Der var ingen forslag til behandling. 

 
Punkt  7:  Der er sket nogle ændringer i personalesammensætningen hos PDL, med 

baggrund i ændringerne vil Boye undersøge om der skulle være mulighed for 

at Seniorklubben Auto kan afholde møder hos PDL 
 

 
  Julefrokost 2013 
 

  Arne og Leif E. vil gerne igen i år holde julefrokost for klubbens medlemmer i 
Øst og Vest Danmark. Klubben siger mange tak. 

 
   
 

   
   

 
 


