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Generalforsamling Seniorklubben Auto  
 

Dato: 15-09-2015  
 
Sted: HLT Service Kathale 36, 6200 Aabenraa 

 
Indkaldt af:Kay Martins 

 
Referat: BH 
         

 
 

 
        
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Bemærkninger til sidste referat 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 

5. Valg ifølge vedtægter – på valg er: 
 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Kay Martins (formand)  
Bjarne Hansen (sekretær)  

Leif Nielsen 
 

Suppleanter: 
Svend B. Olesen 

Boye Toft 
 
Revisor: 

Helge Hansen  
Niels E. Pedersen (suppleant) 

 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 

8. Sommerudflugt 
9. Eventuelt. 

 
 

 

Kay Martins bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

Kay takkede Lars og Tanja Hansen samt Kis og Helge Hansen for at de igen 
havde gjort det muligt for os at holde generalforsamlingen hos HLT Service. 
 

Lars Hansen fortalte om firmaet HLT Service. 
 

 



Referat 

Side 2 af 3 

 
 

 
HLT Service startede for ca. 10 år siden med 5 medarbejder og har i dag over 
25 ansatte, heraf 5 lærlinge. 

 
Der er blevet bygget til ca. 10 gange siden starten, og er i dag ca. bobbelt så 

stort som ved starten. Men de er ved at mangle plads igen.  
 
HLT Service er nu forhandler af Iveco biler og har 2 sælgere ansat. HLT Service 

er en af de største Iveco forhandler i Danmark. 
 

Firmaet har desuden en skadesafdeling og et fællesskab med LL Autoteknik & 
Cylinderservice. 
 

Vi blev efter generalforsamlingen vist rundt på virksomheden af Lars Hansen. 
 

Lars Hansen viste rundt på virksomheden og hos LL Autoteknik & Cylinderser-
vice, vi så bla. hvorledes man sliber en krumtap og fræser ventilsæder, en me-
get spændende rundvisning, tak til Lars 

 
  

Punkt 1:  Helge Hansen blev valgt som dirigent. 
 
Punkt 2:  Nyt punkt på dagsordenen, ingen bemærkninger. 

 
Punkt 3:  Formandens beretning ved Kay Martins (beretningen vedhæftes som fil) 

 
  Mødet blev starter med 1 minuts stilhed til minde om Grethe Sørensen som 

gik bort tidligere på året. 
  
   Elin har meldt sig ud af klubben. 

 
Punkt 4:  Arne havde sendt regnskabet ud til medlemmerne inden generalforsamlin-

gen. 
  Arne oplyste at kassebeholdningen er ca. kr.14.000 d. 15/09-2015 
 

  Regnskabet blev godkendt. 
  

Punkt 5: Kay Martins blev genvalgt (formand) 
 Bjarne Hansen blev genvalgt (sekretær) 
 

 Svend B. Olesen og Boye Toft blev genvalgt som suppleanter. 
 

 Helge Hansen blev genvalgt som revisor. 
 Niels Erik Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant 
 

   
     

Punkt 6:  Uændret kontingent 
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Punkt 7: Der var ingen forslag til behandling. 
 
Punkt 8:  På vores generalforsamling i 2014 blev det vedtaget at sommerudflugter-

ne skulle behandles på generalforsamlingen. 
 

  Der skulle tages beslutning om det skulle være med 1 eller 2 overnatninger 
og om vi skulle prøve at komme lidt udenlands. 

 

  Boye forslog Skagen 
   

  Helge forslog Rûgen i Tyskland 
 
  Ejner gjorde opmærksom på at ikke alle kunne få/tage fri fra arbejde. 

 
  Kay Martins: Weekend udflugt er også en mulighed. 

 
  Hugo: Udlandsture kan også lade sig gøre med 1 overnatning. 
 

  Herefter gik vi over til at stemme om sommerudflugten i 2015 skulle være 
med 1 eller 2 overnatninger. 

 
  Sommerudflugten i 2015 med 2 overnatninger blev enstemmigt vedtaget.  
 

 
 Punkt 9: Julefrokost 2015 

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

Øst og Vest Danmark. Klubben siger mange tak. 
 
  Julefrokosten hos Lene og Leif i Gentofte bliver d. 28/11-2015 og hos Arne i 

Århus d. 27/11-2015 kl. 13 .00 
 

  Der er 2 70 års fødselsdage tilbage i 2015 Niels E. Pedersen d. 15/11-2015 
og Leif Nielsen d. 19/11-2015. 

 

  Efter generalforsamlingen spiste vi en dejlig frokost i Aabenraa Sejlklub, for 
derefter at tage på en rundtur i Løjt med bus og guide, en meget stor ople-

velse og med en guide som nok må siges at være lokalkendt, en stor tak for 
en herlig eftermiddag. 

 

  Vi sluttede dagen hos HLT Service. 
 

   
 
   

   
 

 


