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Generalforsamling Seniorklubben Auto  
 

Dato: 10-09-2014  
 
Sted:  Post Fleet Management A/S 

            Stamholmen 99  
          2650 Hvidovre  

 
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. 

 
Kay takkede Post Fleet Management (PFM) for at det var muligt for Seniorklub-

ben at holde generalforsamlingen der. 
Som det fremgår af teksten har Post Danmark Leasing skiftet navn. 
 

Jørgen Kramer bød velkommen på vegne af PFM og gav en grundig orientering 
om hvad som rør sig i PFM. 

 
Der sker og er sket en del forandringer på det sidste. 
 

Autosystemet som vi alle kender bliver pr. d. 03/11-2014 afløst af SAP, altså 
Autosystemet bliver skrottet denne dato. 

 
Alle udbud bliver forhandlet fra Sverige. 
 

 
På personalesiden sker der også ting og sager: 
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Forsikringen flyttet til hovedkontoret og Dorthe flyttet med som eneste person, 
Anita bliver indtil videre på Stamholmen. 
 

Der er også een elev som flyttes til hovedkontoret. 
 

Conny stopper med udgangen af oktober og går på efterløn. 
 
Regnskab flyttes fra Stamholmen til hovedkontoret. 

 
Jørgen Larsen flytter til edb gruppen i hovedkontoret. 

 
Tak til Jørgen Kramer for orienteringen. 
 

Inden vi gik i gang med generalforsamlingen havde Leif E. Nielsen en bemærk-
ning til dagsordenen. 

 
Leif bemærkede at der mangler et punkt på dagsordenen som hedder godken-
delse af sidste referat, punktet vil blive tilføjet til næste møde. 

 
Kay Martins bød velkommen til generalforsamlingen, som herefter gik i gang. 

 
 
  

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 (regnskab vedhæftes som fil) 
  Regnskabet blev godkendt. 
  

Punkt  4:   Tommy Pedersen (næstformand) – blev genvalgt 
     Arne Sørensen (kasserer) – blev genvalgt 

 
 
Punkt  5:   Uændret kontingent 

  
Punkt  6: Der var ingen forslag til behandling. 

 
 
Punkt  7:  Vi har i resten af 2014 følgende mærkedage: 

 
                  Kaj Rasmussen fylder 70 år d. 16/10-2014 

                  Frank har guldbryllup d. 17/10-2014 
                  Kai Hertz har guldbryllup d. 31/10-2014 
                   

                   I 2015 har vi følgende mærkedage: 
 

                  Jørgen Kramer fylder 60 år d. 08/06-2015 
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                  Kai Hertz fylder 70 år d. 09/02-2015 
                  Grethe Sørensen fylder 70 år d. 26/07-2015 

                  Niels Erik Pedersen fylder 70 år d. 15/11-2015 
                  Leif Nielsen fylder 70 år d. 19/11-2015 
 

                  Helge havde en invitation med fra HLT, som gerne vil stille lokaler til rå-
dighed for den                                     kommende generalforsamling. Helge 

hilser og siger tak.    
 
                 Vi fik også en snak om vores sommerudflugter. 

 
                  Skal vi forsætte med 2 dages udflugter? 

 
                  Arne forslog udflugt med 2 overnatninger. 
 

                  Helge: Kan der laves en fleksibel ordning så der kan veksles mellem 1 og 
2 overnatnin  ger? 

 
                   Kay Martins forslog at emnet bliver taget op på vores geneforsamlinger 

(evt. nyt punkt)  

 
                   Jørgen Kramer kunne godt tilslutte sig Helges forslag. 

 
                   Helge: Ved flere dages udflugt vil der være nødvendig at have en bud til 

rådighed, hvilket vil kunne hæve egenbetalingen. 

 
                   Kay Martins: Der er mange muligheder men et ligger fast, sommerud-

flugten vil altig være i uge 19. 
 

                    I 2015 er det en 2 dages sommerudflugt. 
                    Udflugten i 2016 tages der stilling til på generalforsamlingen i 2015. 
 

                    Svend: Udflugt i Danmark er altid 2 dage og hvis vi tager til udlandet er 
det en 3 dages tur? 

 
                    Bestyrelsen ser på mulighederne. 
 

  
 

  Julefrokost 2014 
 
  Arne og Leif E. vil gerne igen i år holde julefrokost for klubbens medlemmer i 

Øst og Vest Danmark. Klubben siger mange tak. 
 

                 Julefrokosten i Øst bliver d. 29/11-2014 
                 Julefrokosten i Vest bliver d. 05/12-2014 
 

   
 

 


