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Generalforsamling Seniorklubben Auto  

 
Dato: 08-09-2021  

Sted: Ejner Hessel, Roskildevej 20 – 2620 Albertslund 

Indkaldt af: Kay Martins 

 
Referat:  

         
Fremmødte: Kay Martins, Arne Sørensen, Tommy Pedersen, Bjarne Hansen, Jørgen Kramer, 

Ejner Rasmussen, André Jensen, Kaj Rasmussen, Steen Andersen, Leif E. Nielsen, Mia Vilhelm-

sen, Svend Olesen og Jørgen Larsen 
        
 
Kenneth Nielsen tog imod os og fortalte lidt om Ejner Hessels historie set fra Albertslund afdelingen, og 

viste os rundt på virksomheden som er blevet ombygget for nyeligt. Vi siger tak for den fine forplejning 
under hele opholdet. 

  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Ejner Rasmussen blev valgt – og konstaterede at Generalforsamlingen er korrekt vars-

let og indkaldt. 

 

2. Bemærkninger til sidste referat 

Ingen bemærkninger til sidste referat. 

 

3. Formandens beretning 

Formandens startede med at byde velkommen efter den lange Covid-19 periode, som 

har gjort at udflugter, julefrokoster og sidste års generalforsamling – ikke har været 

muligt. 

Siden sidste generalforsamling har vi mistet Leif Nielsen, og alle ærede hans minde 

med 1 minuts stilhed. 

Vi blev enige om at genoptage sommerudflugten som blev aflyst 2020 – der vil nu ar-

bejdes videre i bestyrelsen på Metalskolen i Jørlunde og Bakketuren, til udflugten 2021.  

Grundet aflysningerne blev vi enige om at sende indbydelse ud til julefrokosten på Fyn 

den 20/21 november 2021. 

I forbindelse med tabet af Leif Nielsen – har enken Lene ønsket om at blive en del af 

foreningen – afgørelsen ligger i Bestyrelsen. 

Kay nævnte at Finn Nielsen og Frank Pedersen har meldt sig ud af klubben. 

Mærkedage i 2021 rummer 60 års og 70 års fødselsdage og et enkelt Guldbryllup (Bir-

git og Tommy) 

Kay oplyste at til næste års Generalforsamling er klubben inviteret til HLT i Aabenraa – 

det vil blive afgjort på et bestyrelsesmøde. 

 

4. Godkendelse af regnskab 

Arne kommenterede det relative høje beløb til gaver – men julekurven 2020 blev lidt 

over 10.000 kr. 

Kassebeholdning i skrivende stund er ca. 55.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Valg ifølge vedtægter – på valg er: 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Kay Martins (Formand) – modtager genvalg 

Kay blev genvalgt 

Jørgen Larsen (Sekretær) – modtager genvalg 
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Jørgen blev valgt 

 

Arne Sørensen (Kasser) – modtager genvalg 

Arne blev valgt 

 

Tommy Pedersen (Næstformand) – modtager genvalg 

Tommy blev valgt. 

 

Svend Olesen (bestyrelsesmedlem) – blev valgt 

 

Suppleanter: 

Ejner Rasmussen – blev valgt. 

Boye Toft – modtager genvalg 

Boye blev valgt 

 

Revisor: 

Helge Hansen – modtager genvalg 

Helge blev valgt 

Niels Erik Pedersen – modtager genvalg 

Niels Erik blev valgt 

 

5a. Alle foreslået ændringer til vedtægterne blev vedtaget og kan ses i de nye vedtægter som 

er at finde på klubbens hjemmeside.  

http://seniorklubbenauto.dk/wp-content/uploads/2021/09/Vedtaegter.pdf 

 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter uforandret til næste generalforsamling – 100 kr. mdr. 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkommende forslag. 

 

8. Gennemgang af hjemmeside v. Jørgen Larsen 

Hjemmesidens adresse er http://www.seniorklubbenauto.dk  

Det er tanken at man skal hente sine oplysninger om diverse indkaldelser og udflugter 

via hjemmesiden – Billeder fra ture kan sendes til sekretæren – mailadressen findes i 

medlemslisten. Vi mangler lidt tilbagemeldinger på Ris/Ros. 

Der oplystes om at der er mange hits på ”Admin” kontoen – fpr at lægge snavs på vo-

res hjemmeside, men kontoen ”Admin” findes ikke! 

 

9. Sommerudflugt. 

Den aflyste tur i 2020 vil blive taget op i 2022 – nærmere oplysninger om dato kommer 

senere på året. 

 

10. Eventuelt. 

Ingen indkommende forslag. 

 

http://seniorklubbenauto.dk/wp-content/uploads/2021/09/Vedtaegter.pdf
http://www.seniorklubbenauto.dk/

