
Referat af Bjarne Hansen 

Generalforsamling i Auto onsdag d. 14/09-2011.  

Generalforsamlingen fandt sted hos Zepro Danmark A/S 

 

Kay Martins bød velkommen  og takke for gæstfriheden fra Zepro Danmark A/S. 

Jan Skallergård chef for Zepro Danmark A/S bød også velkommen og gav en orientering om 

udviklingen inden for lifte til biler. 

Udviklingen fra stållifte og til alu-lifte og igen til stållifte. Årsagen til skiftet fra stållifte til alu-

lifte var rustproblemer. 

Stålliftene får nu en meget effektiv rustbehandling og dermed er de tidligere rustproblemer 

overstået. 

På liftkontaktområdet er der også sket meget, der er sket en stor udvikling i elektronikken, 

elektriske kredsløb er forbedret kraftigt. 

Jan Skallergård udtrykte stor glæde ved at kunne være vært ved vores generalforsamling.  

Generalforsamlingen startede herefter. 

Dagsorden: 

1: Valg af dirigent. 

Helge Hansen blev valgt som dirigent. 

2: Formandens beretning. 

Formandens beretning er medsendt som fil. 

3: Regnskab. 

Arne uddelte og gennemgik regnskabet.  

Regnskabet blev godkendt efter et par spørgsmål 

K.Hert foreslog at der blev givet et fast beløb til afholdelse af julefrokost, forslaget blev 

behandlet under evt. 

Hans Jørgen spurgte om der blev tilskrevet renter på vores konto i banken. 

Aren undersøger. 

 

 

4: Valg ifølge vedtægter. 



På valg var:  

Formanden:  Kay Martins blev genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Bjarne Hansen 

Bjarne Hansen blev genvalgt og overtager funktionen som sekretær efter Niels Erik Pedersen 

som ikke ønskede genvalg. 

Kay Martins takkede Niels Erik for det store arbejde som han har gjort for klubben og i 

bestyrelsen. 

Leif Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, velkommen Leif vi glæder os til at arbejde 

sammen med dig i bestyrelsen. 

Suppleanter: 

Svend Åge Nielsen ønskede ikke genvalg. 

 Carsten Beck blev valgt 

Hans Jørgen Hansen blev genvalgt. 

 

Revisor: 

Helge Hansen blev genvalgt 

Kai Hertz blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

5: Fastsættelse af kontigent. 

Kay Martins spurgte om 75 kr./md. var nok og dermed en større egenbetaling ved udflugter? 

Svend Olesen forslog at vi fastholder de 75 kr./md. 

Arne Sørensen foreslog 90 kr./md 

Jørgen Kjærgaard mente at egenbetaling ikke ville kunne undgås. 

Carsten Beck støttede Arne Sørensen. 

Leif E. Nielsen foreslog uændret kontingent og at der blev lavet en 1 dags udflugt hver andet 

år og en 2 dages udflugt hver andet år. 

Herefter gik spørgsmålet om en kontingentforhøjelse til afstemning, det blev vedtaget at 

kontingentet stiger til 100 kr./md. fra d. 01/01-2012.  

6: Indkomne forslag 

Der var ingen forslag. 



7: Eventuelt 

Udflugten i 2012 bør være i Øst-Danmark og i uge 19 som fast udgangspunkt. 

1 dags udflugt kom i forslag. 

Der blev snakket frem og tilbage vedr. 1 kontra 2 dages udflugt, bestyrelsen kommer med 

forslag. 

Det blev besluttet at turen i 2012 skal være en 2 dages udflugt. 

 

Tilskud og afholdelse af julefrokost. 

Der bliver holdt julefrokost hos Leif E. i Øst og Arne i Vest. 

D. 25/11-2011 kom i forslag. (så regn med det) 

Tilskud til julefrokost blev 250 kr. pr. sted. 

 

Der blev også talt lidt om hvor udflugten 2012 skal gå hen? 

Assens (bilmuseum) 

Tang museum 

Nordsjælland 

Der blev ikke taget en beslutning, bestyrelsen vender tilbage. 

Hermed sluttede generalforsamlingen og Kay Martins takkede for god ro og orden. 

 

Efter vores generalforsamling gik turen til Post Danmark Leasing på Stamholmen. 

Lars Jørgensen fortalte og viste et dias show om udviklingen i PDL over de senere år, en meget 

interessant gennemgang, stor tak til Lars. 

 

  

 

 

 

 


