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Generalforsamling Seniorklubben Auto  
 

Dato: 06-09-2017  
 
Sted: Scania i Odense, Krumtappen 2, 5260 Odense S. 

 
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) – modtager genvalg 
Bjarne Hansen (Sekretær) – modtager ikke genvalg  
 

Suppleanter: 
Svend B. Olesen 

Boye Toft 
 

Revisor: 
Helge Hansen 
Niels Erik Pedersen (Suppleant) 

 
6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag 
8. Sommerudflugt 
9. Eventuelt. 

 
Vi blev budt velkommen til Scania i Odense af afdelingschef Kent Schyth. 

Kent fortalte kort om Scania og afdelingen i Odense, senere fik vi en rundvis-
ning på værkstedet. Vi takker Kent for husly og rundvisningen. 
 

Derefter gik vi over til generalforsamlingen. 
 

Kay Martins bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
 

Punkt 1: Ejner Rasmussen blev valgt som dirigent 
 

Punkt 2: Ingen bemærkninger 
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Punkt 3: Formandens beretning (beretningen medsendes som fil) 

 
Kay takkede Ejner for hans indsats ved afholdelsen af generalforsamlingen i 
2016 

 
Punkt 4: Arne omdelte og gennemgik regnskab 

 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt 
 

Punkt 5: Kay Martins blev genvalgt til bestyrelsen 
        Jørgen Larsen blev nyvalgt til bestyrelsen 

             Svend B. Olesen blev genvalgt som suppleant   
              Boye Toft blev genvalgt som suppleant 
              Helge Hansen blev genvalgt som revisor 

              Niels Erik Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant 
 

Punkt 6: Uændret 
 
Punkt 7: Der er ingen forslag modtaget 

 
Punkt 8: Bestyrelsen har modtaget 2 forslag til sommerudflugt i 2018 

 
              Bjarne har sendt et forslag hvor turen går til Hamburg i Tyskland. 
              Jørgen Kramer har sendt et forslag hvor turen går til Skagen. 

 
              Bjarne og Jørgen blev bedt om at uddybe deres forslag. 

 
              Forslaget fra Bjarne indeholder et besøg i Miniatur Wunderland som er 

verdens største modeljernbaneudstilling samt en havnerundtur med båd og evt. 
bus. 
 

             Forslaget fra Jørgen indeholder et ophold i Skagen samt en udflugt til 
Læsø hvor Leif E. Nielsen kunne stå for rundvisningen. 

 
             De 2 forslag blev sat til afstemning og turen til Hamburg blev valgt. 
 

             Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.  
 

Punkt 9: Palle forslog at Jørgen Larsen laver en hjemmeside til klubben. 
               Forslaget bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde. 
 

             Julefrokost bliver igen i år hos Arne i vest og hos Leif E i øst. 
 

             I øst bliver der julefrokost d. 25/11-2017 
             I vest bliver der julefrokost d. 01/12-2017 
 

Herefter sluttede generalforsamlingen og der blev takket for god ro og orden. 
 


