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Generalforsamling Seniorklubben Auto  
 

Dato: 05-09-2012  
 
Sted: Firmaet Brdr. Plagborg Lindevej 12, 7100 Vejle 

 
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: 
Tommy Pedersen (næstformand) – modtager genvalg 

Arne Sørensen (kasserer) – modtager genvalg 
 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 
 

 
Kay Martins bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

Kay takkede Jens Jørgen Plagborg for at han havde gjort det muligt for os at 
holde generalforsamlingen hos Brdr. Plagborg. 

 
Jens Jørgen Plagborg fortalte herefter om hvorledes firmaet var opstået i 2002. 
Firmaet Brdr. Plagborg er ejet af 3 brødre. 

Firmaet beskæftiger sig hovedsalig med at lave opbygninger på både små og 
store lastbiler, 

De laver ca. 700 opbygninger om året. 
Vi blev efter generalforsamlingen vist rundt på virksomheden, en yderst inter-
sant rundvisning som tog ca. 1,5 time, tak for det Jens Jørgen. 

  
Punkt  1:  Helge Hansen 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 og 
budget vedhæftes som fil) 
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Punkt  4: Tommy blev genvalgt (næstformand) 
  Arne blev genvalgt (kasserer) 

     
Punkt  5:  Uændret kontingent 
  

Punkt  6: Der var kommet et forslag fra bestyrelsen: 
 

 Gaver til mærkedage udgør kr. 200 indskrives i klubbens vedtægter 
  
 Forslaget blev vedtaget. 

 
Punkt  7:  Fra sidste generalforsamling havde vi et forslag om der skulle holde 1 eller 

2 dages udflugter således at der hvert andet år blev skiftet mellem 1 og 2 
dages udflugter. 

  

  Bestyrelsen har fundet det både dyrt og uhensigtsmæssigt at afholde 1 dages 
udflugter da det meste at tiden vil gå til transport. Bestyrelsen anbefaler 2 

dages udflugter. 
 
  Bestyrelsen arbejder videre med hvor udflugten i 2013 skal gå hen, der kom 

flere forslag. 
 

  Strøjer Samlingen i Assens. 
  Keramikmuseet Grimmerhus i Middelfart 
  Ditlevsdals Bison Farm i Bogense 

 
 

  Julefrokost 2012 
 

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

 

  Julefrokost hos Leif E. Nilsen bliver fredag d. 23/11-2012 ( der kommer 
nærmere) 

  Julefrokost hos Arne Sørensen bliver fredag d. 30/11-2012 ( der kommer 
nærmere) 

 

   
   

 
 


