Shadow Owners Club Denmark
Referent Rita Jørgensen 035
3. september 2016
Referat af Generalforsamling afholdt den 3. september 2016 Sæby
1. Valg af dirigent og referent:
Ken 041 valgt som dirigent og Rita 035 valgt som referent.
2. Formandens beretning
Henrik startede med at takke tidligere formand Jan 034 for hans store arbejde i Bestyrelsen og som formand.
Bestyrelsens aktiviteter siden sidste GF:

Aktiviteter siden sidste GF:
Udover planlægningsmøder med træfudvalget vedr. 15 års jubilæumstræf har der været følgende
aktiviteter:






ESM i Holland sidste weekend i August 2015 med i alt 7 deltagere.
Efterårstræf på Fur med ca. 20 deltagere
Næstved sæsonåbning d. 30. april ca. 15 deltagere
Forårstur i maj til MC Touring Camp med ca. 10 deltagere
EMS i Holland sidste weekend i August 2016 med i alt 5 deltagere.

15 års jubilæumstræf d. 7. til 10. juli
En stor tak for træfudvalget for det store arbejde de har haft med planlægning og afholdelse af træffet. Og
tak til alle frivillige der hjalp under træffet. Alt har været rigtig godt planlagt og forberedt, så selve træffet
forløb rigtig godt. Tak for godt samarbejde til alle.
Formandens beretning blev godkendt
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
I Lennarts fravær var det Niels Jørgen 084 (Revisor) som fremlagde klubbens regnskab. Der blev spurgt til
om der var en varebeholdningsliste (T-shirts, mærker m.m.), men det har tidligere været oppe at vende, hvor
man blev enige om at dette ikke var nødvendigt.
Regnskabet godkendt.
Træfregnskab 15 års jubilæum
Carsten 076 gennemgik træfregnskabet, og dette blev også godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Ingen ændring.
5. Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra Erik 582, om at det skal være tilladt at køre med vore
veste/klubmærker uden på vort køretøj.
Der var forskellige kommentarer til dette forslag inden det kom til afstemning.
Afstemningen skete ved håndsoprækning og forslaget blev nedstemt.

6. Valg til bestyrelsen
*
*
*
*
* Suppleant

Henrik 009
Johnny 056
Carsten 076
Erik 582
Steen 055

Genvalgt
Genvalgt
Valgt
Valgt
Genvalgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
* Revisor
* Revisor-suppleant

Niels Jørgen 084 Genvalgt
Lars 354
Genvalgt

8 . Evt.
Tak til Lars 354 for hans arbejde med Facebook, og samtidig opfordres alle medlemmer til at informere de
Shadow-kører vi møder til at blive medlem af Facebook gruppen.
Foreslag til om vi skal have nogle visitkort om Shadow Klubben, bestyrelsen arbejder videre med dette.
Forslag om et punkt på hjemmesiden hvor praktiske oplysninger som f.eks træftilskud m.m. kan findes.
En stor tak fra Jan 034 til alle omkring Jubilæumstræffet.
Lars udleverede en bagagebag til alle der deltog i Generalforsamlingen, en sponsorgave fra Intel.

