Referat fra generalforsamling i SHOCDK
Søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Hejlsminde
1. Dirigent: Ken Jørgensen.
Referant: Anne Mortensen.
Stemmetællere: Grace og Karen.
2. Formanden beretter: Medlemstallet faldt en del, da kontingentet skulle
fornyes, men vi har nu ca. 200 betalende medlemmer. Sidste år ved denne tid
var medlemstallet på 210‐215.
Aktiviteter: Der arbejdes hårdt på klubbens 10 års jubilæum, hvor vi håber på
et brag af en fest. Stedet er fundet, datoen er næsten fastlagt, alle vores
europæiske venner glæder sig allerede. Vi håber på velvillig assistance fra
klubbens medlemmer, når selve arrangementet skal foregå. I vil blive løbende
orienteret, når vi begynder at fastlægge planerne.
Udover 10 års jubilæet, arbejder vi med næste års arrangementer, og er ved
at undersøge muligheder for at afholde Landstræf, skiftevis i Jylland og på
Sjælland.
Grunden til at det er mig, (Iben), der står og taler i dag, er som de fleste
sikkert ved, at Jan besluttede at udtræde af bestyrelsen, og stoppe som
formand i slutningen af Januar. Det betød at jeg som daværende
næstformand, trådte ind som fungerende formand. Det første der skete var,
at der blev holdt et hurtigt indkaldt bestyrelsesmøde i Næstved, for at
bestyrelsen kunne konstituere sig igen. Den resterende bestyrelse syntes ikke
bare at jeg skulle fungere, de syntes også at jeg skulle overtage
formandsposten. Jeg må erkende, at det aldrig har været mit ønskejob, men
klubben skulle jo gerne køre videre, og hvem der så var det ene eller det
andet, var ikke så vigtigt lige i den forbindelse. Det vigtigste var at komme
videre. Bestyrelsen vil gerne sige Jan en stor tak, for de år han var ”ved roret”
og overbringe en lille erkendtlighed på klubbens vegne.

Bestyrelsen så herefter sådan ud: Iben‐formand, Adam‐næstformand,
Lennart‐kasserer, Carsten‐bestyrelsesmedlem, Lone som suppleant, ønskede
ikke at indtræde i bestyrelsen, men fortsatte som suppleant. Jeg vil gerne
takke bestyrelsen og webmaster, for at give den en ”ekstra skalle” for at
komme videre. Ken er stadig vores uundværlige redaktør, men deltager ikke i
bestyrelsesarbejdet mere pga. manglende tid. Jeg vil dog takke ham for, at jeg
har kunnet komme og få råd og vejledning i regler og vedtægter, og samtidig
takke for husly i forbindelse med vores ekstraordinære bestyrelsesmøde.
Siden sidste generalforsamling har der været følgende aktiviteter:
Danmark rundt – arrangør Jan.
Næstvedtræf ‐ arrangør Ken.
Holland‐ arrangør SHOCNL.
Fødselsdag/Bryllup på Falster‐ Tanya og Holger.
Skruedag aflyst‐ manglende tilmelding.
Vinterhyggehi‐ arrangør Tommy.
Næstved åbent hus/ Frieri Steen og Grace‐ arrangør Ken.
Mario sommerhus‐ manglende tilmelding.
Belgien‐ arrangør SHOCBE.
Herre og Tøsetræf blev til fællestræf pga. for få tilmeldte‐ arrangører Michael
170/ Tanya og Rita.
SHOC‐SE 10 års jubilæum ingen fra Danmark deltog.
Det er lidt skuffende, at der er begyndt at vise sig en manglende tilslutning til
diverse arrangementer. Jeg skal jo ikke brokke mig til jer der møder op, men
det er synd for de mange gode initiativer, som medlemmerne arrangerer
rundt om i landet. Det ender med at arrangørerne mister pusten, og
arrangementerne bliver færre, og det er ærgerligt.
Kommende aktiviteter:
Næstved i August.
ESM i Holland, også i August.
Kivik i September, arrangør‐ Bent 163.

Hjemmesiden: På generalforsamlingen sidste år blev der talt om login til
medlemssider. Det er i gang. Der blev talt om at offentliggøre indkomne
forslag til generalforsamlingen. Det er gjort i år. Der blev talt om at afholde
generalforsamlingen, skiftevis i Jylland og på Sjælland, det arbejdes der på.
Der blev talt om at flytte generalforsamlingen fra søndag til lørdag, det er der
kommet forslag om så det vender vi tilbage til.
Jeg, (Iben), tror at det er første gang i klubbens historie, at der er kommet så
mange ændringsforslag. Jeg synes det er dejligt at nogle medlemmer tager sig
tid til at forsøge at ændre ting, som de gerne vil have anderledes. Det er jo i
sidst ende jer kære medlemmer der bestemmer, hvilken klub vi skal være.
På falderebet, en lille historie fra det virkelige liv:
Da tilmeldingsfristen var tæt på at udløbe til dette træf, var jeg virkelig i
dårligt humør, og sad og brummede over det hele, og tænkte på, hvorfor i
alverden jeg egentlig gad bruge en masse tid, som jeg egentlig ikke har, på en
klub, som ikke orker at melde sig til et træf. Samtidig sad jeg og bladrede i min
SHOCDK‐mappe, og faldt tilfældigt over Kens historie om vores jubilæumstræf
i Bylderup Bov. Jeg begyndte at læse og allerede på side 1 var jeg færdig af
grin. Da jeg var færdig med hele historien, var humøret atter i top. Senere
samme aften, efter at have skrevet en opfordring til tilmelding på
hjemmesiden, sad jeg og så billeder, både fra vore egne og udenlandske træf.
Så kom svaret til mig ‐ hvorfor bruge en masse tid på en MC‐klub. For det
første er der en fælles interesse for en motorcykel, vi alle har et meget
specielt forhold til ‐ det er ligesom hoveddelen, MEN det er også venskaber ‐
nogle endda for livet, hygge, sjove timer, oplevelser sammen, møde nye
mennesker, nyde friheden, respektere forskelligheder, det er jo
forskellighederne der gør det sjovt. Vi kan ikke have samme meninger og
holdninger om alt, men en ting kan vi aldrig blive uenige om, og det er
kærligheden til vores bikes.
Afsluttende en kæmpe tak til arrangørerne – Jan, Rita, Jens, Lone samt
hjælpeholdet til opstilling torsdag, og dem der hjælper med at pakke ned
igen. Tak for ordet.
3. Regnskabet bliver fremlagt og godkendt.

4. Ingen hævelser af kontingentet.
5. 1. Ændringsforslag ved Frank: Ingen spiritus , før og under kørsel, i
Shadowregi.‐ 41 stemmer for.
2. Ændringsforslag ved Frank ang. Mærker på ryggen og kørsel med samme.
Under dette foreslår Grethe at man i stedet for at leje Mærket af klubben,
køber det, så når man udgår af klubben på normal vis, kan gemme det og evt
hænge det op på væggen som souvenir. Der stemmes om at lade det være
Bestyrelsens afgørelse og da det bliver vedtaget med 30 stemmer for og 10
imod, er det oprindelige ændringsforslag også vedtaget.
3. Ændringsforslag ved Frank ang. eksklusion, 34 for, 5 imod og 1 blank.
4. Ændringsforslag vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer, 25 for, 12 imod, 2
blanke og 1 ugyldig.
5. Ændringsforslag vedr. afholdning af generalforsamling om lørdagen før
frokost, 21 for 11 imod.
De øvrige ændringsforslag blev trukket tilbage.
6. Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Formand: Iben 014, vælges i ulige år.
Næstformand: Adam 062, vælges i lige år.
Kasserer: Lennart 001, vælges i lige år.
Bestyrelsesmedlem: Carsten 076, vælges i ulige år.
Bestyrelsesmedlem: Henrik 009, vælges i lige år.
Suppleant: Rita 118, vælges hvert år.
7. Revisor: Ulla 021, vælges hvert år.
Revisorsuppleant: Bent ???, vælges hvert år.
8. Vi skal blive bedre til at køre i kolonne, og huske at holde øje med og give
plads til stopperne. Hornet er ikke legetøj‐ Lone vil overbringe beskeden til de
rette.
Formanden siger tak for et godt træf , god ro og orden og god tur hjem.

