Referat

Generalforsamling
Dato:

16-09-2010

Sted:

Jysk Lad og Hydrolic, Phønixvej 7, Hedensted

Indkaldt af: Kay Martins
Referat:

Niels Erik Pedersen

Deltagere:

Kay Martins, Tommy Pedersen, Arne Sørensen, Helge Hansen, Kaj Rasmussen,
Jørgen Kjærgaard, Leif Erritsø Nielsen, Leif Nielsen, Oluf Pedersen, Svend B.
Olesen, Bjarne Hansen, Mogens Amskov, Grethe Sørensen, Mogens Vang, Hugo
Pedersen, Svend Aage Nielsen, Kai Hertz, Frank Pedersen, Hans Jørn Hansen, Niels
Erik Pedersen

Dagen startede kl. 10,00 hos Jysk Lad og Hydrolic, Phønixvej 7, Hedensted v/ Henry Christensen
som havde sørget for både kaffe og frokost.
Kay Martins bød velkommen til alle og håbede vi kunne få et par hyggelige timer sammen.
________________________________________________________________________________

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg ifølge vedtægter – på valg er:
A. Næstformand:
Tommy Pedersen – modtager genvalg
B. Kasserer:
Arne Sørensen – modtager genvalg
5. Fastsættelse af kontingent:
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Punkt 1: Valg af dirigent:
Helge Hansen blev foreslået

og valgt som dirigent og indledte med at konstatere generelforsamlingens
lovlige indvarsling, hvorefter han gav ordet til formanden.
Punkt 2: Formandens beretning:
se vedhæftet bilag
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Punkt 3: Godkendelse af regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet for 2009/10.
Efter gennemgangen af tallene blev det nævnt at ikke alle var lige flinke til at huske og
indbetale for deres benzinindkøb til tiden.
Kommentar: Svend Aage foreslog at droppe benzinkort.
Bjarne oplyste at man i Personaleforeningen efter 2 påmindelser lukkede
kontokortet.
Det blev foreslået at foreningen kørte videre med ordningen et år mere
hvorefter det kunne tages op hvis der fortsat var problemer.
Efter de fremførte bemærkninger blev regnskabet godkendt.
Punkt 4: Valg ifølge vedtægter – på valg er:
 Næstformand
Tommy Pedersen – blev genvalgt


Kasserer:
Arne Sørensen – blev genvalgt

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent:
Uændret kontingent
Punkt 6: Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag, men ved sidste generalforsamling var bestyrelsen
blevet pålagt at finde et nyt navn til klubben.
Bestyrelsens forslag til ændringer:
Klubbens navn ændres fra Post Danmark Leasing A/S Seniorklub
Til: Seniorklubben auto
§ 1. Klubbens navn ændres fra ”Seniorklubben Auto, Stamholmen 99, 2650
Hvidovre
Til.: Seniorklubben Auto, Adr. Den til enhver tid siddende kasserer.
§ 4. sidste afsnit ændres bestyrelsesmøde 2 gange årligt (maj og september)
Til: bestyrelsesmøde 2 gange årligt (maj og november)
Punkt 7: Eventuelt:
Bestyrelsen ønskede at få en tilkendegivelse af hvordan foreningen årlige udflugtstur
skulle være fremover idet udflugten i år var blevet aflyst på grund af manglende
tilmelding, er det prisen, udflugtsmålet, tidspunktet eller en hel anden årsag.
Bemærkningerne til ovennævnte var følgende:
Helge H. foreslog at vi startede med at høre om det fortsat skulle være en 2 dages tur.
Kaj H. foreslog at næste års udflugt blev fremlagt og vedtaget på hver generalforsamling.
Oluf P. prisen var måske lige i overkanten når den hver gang skulle ganges med 2.
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Svend B. O. for de aktive som skulle tilrettelægge ferie kunne det somme tider være svært
at få begge dele til at gå op.
Hugo P Turen kunne måske lægges lidt mere centralt så der ikke var så langt at køre og at
datoen var oplyst så tidlig som muligt.
Leif E. N. tilkendegav at både prisen og tidspunktet var udmærket for hans vedkommende
Bjarne H. fortalte at de havde samme problemer i personaleforeningen og det var specielt
den lange transporttid.
Mogens V. Udflugtsmål var OK og det primære mål var jo at mødes med gamle kollegaer
og have nogle hyggelige stunder sammen.
Hans Jørn H. foreslog samkørsel evt. ved minibus og hvad med weekend hvor der var
billige tilbud.
Det blev fremført at man på skift kunne lade nogle lokalkendte i deres område hvor
udflugten gik til være medarrangerer af næste års udflugt.
Dirigenten afsluttede emnet med at konstanter at det var OK med en 2 dages tur samt at
den blev lagt i uge 19/2011.
Sidste års julefrokostarrangement hos Arne og Leif blev forespurgt om de igen havde lyst
til at arrangerer da alle som havde deltaget syntes det var rigtig hyggelig, begge sagde ja.
Og da der jo ikke havde været nogen sommerudflugt ville klubben give en fl. Snaps og en
ramme øl.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Efter frokost var der arrangeret en tur til Klitmøller Mølle samt det store uberørte område af naturen
i Klitmøller.
Dagen sluttede med kaffe hos vores vært Henry Christensen
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