Referat
Generalforsamling Seniorklubben Auto
Dato: 13-09-2018
Sted: Scania i Ishøj, Industribuen 19, 2635 Ishøj
Indkaldt af: Kay Martins
Referat:
Fremmødte: Kay Martins, Arne Sørensen, Tommy Pedersen, Leif Nielsen, Mogens Amskov,
Jørgen Kramer, Boye Toft, Jørgen Kjærgaard, Mogens Vang, Bjarne Hansen, Palle Jørgensen,
Leif E. Nielsen, Niels Erik Pedersen, Ejner Rasmussen, André Jensen og Jørgen Larsen
Erling Petersen tog os en tur ind i fremtiden med Scanias nye produkter, og den teknologi som efterhånden er kommet ind i bilerne. Teknikken gør at det ikke vare længe før bilerne kører selv.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ejner Rasmussen blev valgt – og konstaterede at Generalforsamlingen er korrekt varslet og indkaldt.
2. Bemærkninger til sidste referat
Ingen bemærkninger til sidste referat.
3. Formandens beretning
Formandens beretning er at finde på hjemmesiden under punktet [Til Formanden]
Kay ville også at vi mindes de medlemmer og deres pårørende som er gået bort i den
seneste tid.
Der var også en særlig tanke til Kaj Rasmussens hustru som er blevet alvorlig syg.
4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev forevist forsamlingen og blev godkendt.
5. Valg ifølge vedtægter – på valg er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Tommy Pedersen (Næstformand) – modtager genvalg
Tommy blev genvalgt
Arne Sørensen (Kasser) – modtager genvalg
Arne Sørensen blev genvalgt.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uforandret til næste generalforsamling – 100 kr. mdr.
7. Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.
8. Gennemgang af hjemmeside v. Jørgen Larsen
Hjemmesidens adresse er http://www.seniorklubbenauto.dk
Det er tanken at man skal hente sine oplysninger om diverse indkaldelser og udflugter
via hjemmesiden – der arbejdes på en måde at oplyse om nye indslag på siden.
Billeder fra ture kan sendes til sekretæren – mailadressen findes i medlemslisten.
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9. Sommerudflugt.
Kay nævnte det relative lave antal tilmeldte til årets sommerudflugt – der blev spurgt til
om det var antal overnatninger eller det var økonomien som gave udslaget. Årets tur
var en bustur til Hamburg – bussen er selvfølgelig med til at gøre turen dyrere da den
som minimum koster ca. 15.000 kr. (jo flere vi er tilmeldt, jo billigere bliver turen - så
er vi flere om at dele udgiften til bussen)
På baggrund af forsamlingens diskussion, blev der stillet to forslag.
1. forslag var at sommerudflugten kun skulle have én overnatning
2. forslag var at der skiftes mellem én og to overnatninger – og for at holde omkostningerne ned – skulle det fortrinsvis være i Danmark.
2. forslag blev vedtaget.
10.Eventuelt.
Der var et forslag på en tur til DieselHouse i Sydhavnen – forslaget bedes afleveret via
hjemmesiden [Ris/Ros/forslag]
Palle fortalte lidt om hvordan det står til i PFM – den egentlige synergi af sammenlægningen, er ved at tage form. I skrivende stund er der 8 Konsulenter til at administrere
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Bemærk at antal enheder indeholder eksternt indlejet biler/materiel.
Dertil kommer salgsafdelingen som Boye Toft er ansvarlig for.
Der er også 3 administrative medarbejdere tilknyttet PFM.
Den ene konsulent Dennis Jepmond er også Teamchef.
Julefrokost i Øst bliver den 24. november 2018 og i Vest kommer Arne med nærmere
dato senere.
Afslutningsvis blev vi vist rundt på Scania Ishøj af Dennis Sonniksen – som fortalte om
virksomhedens plads i samfundet.
Scania Ishøj er en spændende arbejdsplads som beskæftiger 102 medarbejdere.
Efter en kop kaffe og kage – takkede Kay af og takkede for god ro og orden under mødet.
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