
GENERALFORSAMLING I SHOCDK 8 JULI 2017 
Referat 

 
Sted: ØB Hytten, Tjørnehusvej 9, 4330 Hvalsø 
Tid: Lørdag den 8. juli 2017, Kl. 10.00 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 Ken Jørgensen valgt som dirigent. 
 Lars Hillerup valgt som referent under protest, hvilket ikke hjalp. 

Dirigenten takkede for valget og konstatere at generalforsamlingen er indkaldt i 
overensstemmelse med vedtægterne. 
Ordet gives til formanden for aflæggelse af beretning. 

 
2. Formandens beretning. 

Formand Henrik indledte beretning med at konstatere at det har været en kort sæson, 
siden sidste generalforsamling, der blev afholdt i efteråret. 
Siden sidst er der afholdt 2 arrangementer, en weekend tur til Touringcampen i Kolind 
fra den 19 – 21 maj. Der blev også deltaget i paradekørsel til fordel for 
Julemærkehjemmet i Kollund 1. Lørdag i juni, alle deltagere samles på Ustrup rasteplads, 
hvorfra kørerne sendes af sted i grupper af 15, for samles ved uden for Kollund. Herfra 
køres i samlet flok til Julemærkehjemmet. Hver deltager donerer 100 kr. til hjemmet. 
SHOC-DK valgte at tage et ophold på Frigård Camping og som sædvane skabe en 
hyggelig tur. Der blev spurgt ind til turen til Kollund. 
Medlemstallet er nede på 53, hvilket giver en rekord høj deltagelse i 
generalforsamlingen på 48 %. 
Beretningen blev godkendt under klapsalve. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
Kasserer Carsten aflægger regnskab, som viser et overskud på ca. 4150 kr. og en kasse 
balance på 39216,64 kr. 
Regnskabet blev godkendt under klapsalve. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, der var en del debat om kontingentet skulle 
stige, samt opsparing og afvikling af 20 jubilæum om 4 år. 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Kontingentet for næste år bliver 150,00 kr. 
 

5. Indkomne forslag 
Forslag 1: 
På undertegnedes foranledning blev der på generalforsamlingen i 2010 vedtaget en 
hensigtserklæring om at bestyrelsen skulle tilstræbe at afholde landstræffet skiftevis i 
Jylland og på Sjælland. Begrundelserne for forslaget er i denne sammenhæng ikke 
interessante, men en del af grundlaget for forslaget var, at der deltog 35 – 50 
medlemmer på træffet hvert år og arrangørerne var dermed sikret en bæredygtig 
økonomi til træffet. 
Verdensbilledet har ændret sig og vi har de sidste par år kun set 10 – 20 deltagere på 
klubbens 



arrangementer. Med så få deltagere er det ikke muligt at skabe en fornuftig økonomi for 
arrangørerne på landstræffet og det foreslås derfor, at beslutningen fra 2010 bortfalder. 
Dette 
fritstiller bestyrelsen, så den – hvis der ikke er en arrangør på banen til at stå for 
landstræffet – altid kan trække i nødbremsen og indkalde til landstræf og 
generalforsamling på Touringcampen eller et lignende sted, så en arrangør eller klubben 
ikke står tilbage med en økonomisk øretæve. Planlægningsmæssigt er det også meget 
mere tilgængeligt, da træfforberedelserne begrænses til planlægning af køreturen. 
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 Ken fremlagde og argumenterede for forslaget, hvorefter forslaget blev vedtaget. 
 
 Forslag 2: 

Da klubben blev startet for mere end 15 år siden, var internettet ikke, hvad det er i dag. 
Dengang var der kun én mulighed for repræsentation på ”nettet” og det var via en 
hjemmeside – derfor står der også i vedtægterne (fra dengang) § 1.3: Foreningens 
internetadresse er www.shadowmc.dk. Internettet har i de forløbne 16 år udviklet sig 
eksplosivt og bl.a. er Facebook blevet en naturlig del af de flestes hverdag. Hvis vi kigger 
på aktiviteten på henholdsvis klubbens facebookside og klubbens hjemmeside, må vi 
konstatere, at der er en livlig og daglig aktivitet på facebooksiden, mens der sker stort 
set ingenting på hjemmesiden. 
Ud over at hjemmesiden er en udgiftspost for klubben, er den også en tidsrøver for den 
ansvarlige og løbende også årsagen til dårlig samvittighed, hvilket virker tosset, når 
siden alligevel næsten ikke bruges. 
Eksempler på alternative veje er: 
 Nedlæggelse af hjemmesiden og overflytning af væsentlige informationer til en lukket 
del af Facebook. 
 Minimere hjemmesiden til kun at indeholde de væsentligste ”private” 
informationer og der kan sikkert opstilles andre udmærkede forslag. Det ville blive en 
meget lang generalforsamling, hvis vi skulle træffe endelig beslutning om brugen af 
internettet og derfor foreslår jeg, at vi viser tillid til vores bestyrelse og overlader til den 
at undersøge mulighederne og barriererne og på grundlag af dette træffe det endelige 
valg og iværksætte dette. 
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Ken fremlagde og argumenterede for forslaget, general forsamlingen drøfter fordele og 
ulemper ved at minimere hjemmesidens betydning og andre alternative muligheder. 
herefter forslaget blev vedtaget. 

 
6. Valg af bestyrelse. 
 På valg er: 
  Erik 582 (modtager genvalg), Erik blev genvalgt under klapsalve. 
  Marianne 148 (modtager genvalg), Marianne blev genvalgt under klapsalve. 
  Sten 055 -suppleant. (modtager genvalg), Steen blev genvalgt under klapsalve. 
  
7. Valg af Revisor (Nuværende Niels Jørgen 084), Niels Jørgen blev genvalgt under klapsalve. 
 Revisorsuppleant (Nuværende Lars 354), Lars blev genvalgt under klapsalve. 



 
8. Eventuelt. 
 Under eventuelt blev salget af trøjer drøftet og vil fremadrettet foregå via facebook. 

Herefter blev drøftet, hvad grunden er til medlems tilbagegangen og hvad der kan gøres 
for at imødegå det samt øger det igen. Der var enighed om at der ikke var en enkelt 
årsag til tilbagegangen, men nok en række forskellige årsager. 
Under eventuelt møder Lenart op på generalforsamlingen, for at deltage i landstræffet. 
 

Generalforsamlingen afsluttes med at dirigenten takker for god ro og orden 
 


