Referat

Generalforsamling Seniorklubben Auto
Dato: 14-09-2016
Sted: Bilernes Hus A/S, Bredhøjvej 5, 8600 Silkeborg
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:
Tommy Pedersen ( næstformand) – modtager genvalg
Arne Sørensen ( kasserer) – modtager genvalg
6.
7.
8.
9.

Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Sommerudflugt
Eventuelt.
Vi blev budt velkommen til Bilernes Hus af Direktør Ivan Dyrlund.
Ivan Dyrlund fortalte om udviklingen i Bilernes Hus siden opstarten, et meget
interessant
Indlæg.
Derefter gik vi over til generalforsamlingen.
Kay Martins bød velkommen til generalforsamlingen.
Kay bad om at få tilføjet sommerudflugt som et punkt til dagsordenen
Punkt 8 blev herefter ændret til sommerudflugt og punkt 9 blev til eventuelt.
Punkt 1: Ejner Rasmussen blev valgt som dirigent
Punkt 2: Ingen bemærkninger
Punkt 3: Formandens beretning (beretningen medsendes som fil)
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Der er fire som kan fejre guldbryllup i 2017
Hugo Pedersen d. 07/01-2017
Mogens Amskov d. 27/05-2017
Kay Martins d. 17/06-2017
Leif Nielsen d. 27/08-2017
Punkt 4: Arne omdelte og gennemgik regnskabet.
Kassebeholdningen er d.d. ca. kr. 14.000
Arne henstiller til at kontingentet bliver indbetalt til tiden, som er den 1. i hver
måned
Herefter blev regnskabet godkendt
Punkt 5: Tommy Pedersen og Arne Sørensen blev begge genvalgt.
Punkt 6: Uændret
Punkt 7: Der er ingen forslag modtaget
Punkt 8: Kay spurgte om der skulle laves ændringer til vores udflugter.
Vi fastholder det der tidligere er aftalt med udflugter, hvor vi hver anden gang
har en med 1 overnatning og hver anden gang en med 2 overnatninger
Hugo syntes vi skal være opmærksom på at busturene ikke bliver for lange da
der er mange som har langt at køre efter udflugterne.
Mogens Vang kunne godt være enig med Hugo om at busturene kunne føles
lange
Svend syntes ikke at busturene føltes lange
Punkt 9: Kay kunne godt ønske at hvis man ikke kunne deltage i et arrangement at der så blev meldt afbud
Bjarne spurgte om der var en smertegrænse for egenbetaling til udflugterne
Niels Erik forslog at hvis egenbetalingen var for høj så kunne man hæve kontingentet
Julefrokost bliver igen i år hos Arne i vest og hos Leif E i øst den endelige dato
kendes ikke endnu, men der kommer en indbydelse
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Herefter sluttede generalforsamlingen og der blev takket for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen viste Direktør Ivan Dyrlund rundt i huset en rigtig
god rundvisning i et meget stort hus
Tak til Ivan Dyrlund og Bilernes Hus
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