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Generalforsamling   

 

Dato: 05-04-2005  

 

Sted: O.Sommer Nærum 

 

Indkaldt af: Niels Erik Pedersen 

 

Referat: Niels Erik Pedersen 

         

 

Deltagere: Kay Martins , Tommy Pedersen, Arne Sørensen, Kai Rasmussen, Niels Erik Pedersen, 

Ejgil Solkær Frank Petersen Gert Lassen Hans Jørn Hansen, Helge Hansen, Jørgen 

Kjærgaard, Kai E. Hertz, Leif Erritsø Nielsen, Leif Nielsen, Oluf Peter Pedersen, Peer 

Møller Poulsen, Sv. Aage Nielsen og Svend B. Olesen 

 
        

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Valg ifølge vedtægter – på valg er: 

 Formand: Kay Martins - modtager genvalg 

 

 Bestyrelsesmedlemmer N.E Pedersen (sekretær) – modtager genvalg 

   Kaj Rasmussen – modtager genvalg 

  

 Suppleanter: Sv.Åge Nielsen – modtager genvalg 

  Hans Jørn Hansen - modtager genvalg 

 

 

 Revisor: Helge Hansen – modtager genvalg 

  Kai Hertz (suppleant) – modtager genvalg 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

 

 

 
 

Punkt  1: Valg af dirigent: 

Formanden foreslog at Helge Hansen som dirigent og da der ikke fremkom flere forslag 

blev Helge Hansen valgt som dirigent. 

 

 Helge Hansen takkede for valget og startede med at konstatere at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 
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Der blev spurgte om der var nogen indvendinger mod dagsorden og da det ikke var 

tilfældet blev ordet givet til formanden som var næste punkt på dagsorden. 

 

  

Punkt  2: Formandens beretning: 

Det er den anden ordinære generalforsamling i klubbens historie.  

 

Sidste år lagde Scaniadam (Ford på Amager) lokaler og fortæring til, samt fremvisning af 

deres nye lokaler på Amager.  

 

I år er det lykkedes at få Volvo (O.Sommer) til at beværte os, samt at få hr. O.Sommer til 

at guide os rundt på hans eget automobil-museum. 

 

Hvad er medlemmernes holdning til denne form for afvikling af generalforsamling? 

 

Arrangementer: 

 

Bestyrelsen har besluttet, at afholde et årligt arrangement (med samlever) inden 

sommerferien,   

 

Tidspunktet er valgt ud fra, at personaleforeningen afvikler skovtur i september måned, 

og julefrokost i december. Og da PDL afholder seminar i marts måned, er der en jævn 

fordeling af arrangementer hen over året. 

 

Randers Regnskov den 28.09.04. 

 

Der var stor tilslutning til turen, og det var en meget spændende oplevelse at bevæge sig 

rundt i det grønne blandt forskellige dyr. Jeg vil igen pege på det sociale som værende en 

meget væsentlig del af turen. 

 

Jeg vil godt takke Mogens Amskov for hans velvilje, til at støtte os økonomisk, som 

gjorde det muligt at arrangere en fællestransport og dermed gøre turen endnu mere 

hyggelig for de fleste af os. 

 

Næste arrangement den 07.06.05. 

 

- Rundvisning på Nordisk Film i Valby. 

- En let frokost på restaurant Fy og Bi. 

- Turist i det indre København, (f.eks. Post- og Telegrafmuseet, Rundetårn eller en 

strøgtur). 

- Der vil også denne gang være mulighed for fællestransport. 

 

Arrangement på længere sigt: 

 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på et tilbud på et besøg på en bilfabrik et sted i Europa. 
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Har det medlemmernes interesse, at bestyrelsen arbejder videre på dette arrangement? 

 

Forslag fra medlemmer er meget velkommen. 

Forslaget om at besøge Nordisk Film er et forslag fra Kai Hertz. 

  

Ansøgning om økonomisk tilskud i SID (L.E.N.): Blev desværre afvist. 

 

 

Medlemstilgang: 

 

Nyt medlem: Kjeld Mortensen 

 

Udmeldelse: Kirsten Petersen 

 

Nye mulige medlemmer: Finn (18.06.05), Bjarne (27.09.05), Gilles (03.12.05). 

 

Formular til nye medlemmer ( Velkommen i Seniorklubben ”Auto”). Se bilag 1 

 

Dirigenten spurgte om der var nogen spørgsmål, hvorefter den blev sat til afstemning og 

godkendt. 

 

 

Punkt  3: Godkendelse af regnskab: 

 Kassereren fremlagde regnskabet og spurgte om der var nogen kommentar.  

 Formanden uddybede lige punktet skrabelod, at det var ikke fordi foreningen var begyndt  

 at spille men det stammede fra PDL,s julefrokost hvor vinderne havde skænket det til os. 

  

 Kay H spurgte om ikke Personaleforeningen gav direkte økonomisk tilskud til vores  

 forening 

 Kay M. svarede at det gjorde den ikke idet vi jo havde haft diskussionen allerede ved 

 stiftelsen af foreningen hvor det blev foreslået at klubben blev en underafdeling af  

 Personale-foreningen hvilket den stiftende generalforsamling forkastede. 

 

 Herefter fremlage kassereren budget for næste år. 

 

 Der var ikke yderligere spørgsmål og dirigenten spurgte herefter om regnskabet kunne  

 godkendes. Generalforsamlingen godkendte både regnskab og budget. 

 

Punkt  4: Valg ifølge vedtægter – på valg er: 

 Under henvisning til punkt 4 i dagsorden blev der ikke opstillet nogen modkandidater og 

 da alle som var på valg modtog genvalg blev de valgt. 

 

Punkt  5: Fastsættelse af kontingent: 

 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Generalforsamlingen godkendte forslaget. 
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Punkt  6: Indkomne forslag: 

 Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen. 

 

Punkt  7: Eventuelt: 

 Medlemmerne synes at ideen om et arrangement/tur til en bilfabrik var en  god ide og 

 at der skulle arbejdes videre på det. 

 Hertil supplerede Helge H. at han havde været med i flere tilrettelæggelser af busture til  

 flere forskellige lande og var villig til at hjælpe med tilrettelægning og arrangering af  

 sådanne nogle ture hvis man var interesseret.  

  

 Der blev forespurgt om, at i tilfælde af PDL ændrede status, det kunne være ved salg,  

 nedlæggelse m.v., hvor står foreningen så. 

 

 Helge H. mente at det så ville være muligt at køre den videre under PDK f.eks. som i  

 Tele Danmark hvor der også var linende situationer. 

 

 Bestyrelse mener at skulle det ske må det tages derfra hvordan foreningen skal reagere. 

 

  

 

 Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden. 
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Bilag 1 

 Velkommen i Seniorklubben Auto 
 
 

 

Det er en stor glæde, at kunne tilbyde medlemskab i Seniorklubben Auto. 

 

Klubben er stiftet den 24.april 2003, og for at blive medlem skal man være ansat, 

eller have været ansat, i Post Danmark Leasing A/S de seneste 5 år og være fyldt 55 

år. 

 

Klubbens formål er i videst mulig omfang, at virke til gavn for ældre kollegaer med 

vægt på følgende: 

 

 Det sociale samvær 

 At fastholde kontakten til tidligere kollegaer 

 At følge med i Post Danmark Leasing A/S udvikling 

 At følge med i Post Danmark A/S udvikling 

 

 

Der arrangeres hvert år i maj eller juni måned udflugt med ledsager. 

 

Kontingentet betales halvårligt (150,00 kr. i maj og november måned) 

 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsens nuværende sammensætning: 

 

Kay Martins (formand) 

Tommy Pedersen (næstformand) 

Niels Erik Pedersen (sekretær) 

Arne Sørensen (kasserer) 

Kaj Rasmussen (menigt bestyrelsesmedlem) 

 

Vedlagte bilag: 

 

 Vedtægter for Seniorklubben Auto 

 Indmeldelsesblanket 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Kay Martins 
  (formand) 

 


