
SHOCDK 
Referent: Jan 034 
 
Lørdag d. 30. juni 2018 
 
Bikers Rest – Løkken 
 
Referat af Generalforsamling  
 
1.  Valg af dirigent og referent: 
 
Ken 041 valgt som dirigent 
Takkede for valget og konstaterede at GF var varslet korrekt i.h.t vedtægterne 
Jan 034 valgt som referent. 
 
2.  Formandens beretning 
 
Bestyrelsens aktiviteter siden sidste GF: 
 

  
Aktiviteter siden sidste GF: 
 
Siden sidste GF som blev afholdt i ØB-hytten i 2017 
 

 7 af klubbens medlemmer deltog i SHOC Italias 10-års jubilæum i august 2017 

 Nogle af klubbens medlemmer deltog i Thy-Træffet i anden weekend i august 2017 

 ESM i Holland sidste weekend i August havde i 2017 ingen deltagelse af klubbens medlemmer. 

 Forårstræf blev afholdt 4.-6 maj 2018 på Trandum Camping med pæn deltagelse 

 Igen i år var klubben repræsenteret i forbindelse indsamling til Julemærkehjemmet i Kollund 2. 
juni 2018, og der blev camperet på Frigårds Camping i weekenden. 
 

Henrik gav derefter udtryk for bestyrelsens frustration/tvivl om dets arbejde var det medlemmerne 
forventede, og om klubbens hjemmeside stadig havde sin berettigelse. 
Ken foreslog at deltagerne gav deres holdning klar angående ovennævnte og der kom en saglig og 
konstruktiv dialog i gang 
Sammenfatning af denne drøftelse er følgende: 

 GF værdsætter bestyrelsen arbejde, og det er ikke dette som er skyld i det lave medlems tal. 

 Klubbens hjemmeside skal bestå som den er nu, dvs. kalender, medlemslister og alt vedr. klubbens 
vedtægter og kontaktpersoner skal fortsætte. 

 Shadow Facebook siden vil være til informationer angående arrangementer, og medlemmer kan selv 
give deres forskellige bidrag vedr. billeder eller tekniske emner. 

 
Med ovennævnte sammenfatning, blev formandens beretning enstemmig vedtaget. 

 
3.  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
 
Carsten  gennemgik det omdelte klubregnskab, og det blev godkendt uden bemærkninger. 
I forbindelse med regnskabet, oplyste Carsten at klubben pt. Ikke har mulighed for at tilbyde Mobilepay for 
indbetaling af kontingent osv.: Som forening stilles der større krav til mængden af informationer der skal 
gives. Carsten ville gerne høre medlemmerne om de mente klubben skulle tilbyde denne betalingsform 
fremover, og det blev der givet klart udtryk for, så bestyrelsen vil så gå i gang med denne proces.  
 
 



4.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 
Ingen ændring. 
 
5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
 
 
6.  Valg til bestyrelsen 
 
 
*    Henrik 009  Genvalgt 
*    Johnny 056 Genvalgt 
*  Carsten 076 Genvalgt 
*   
*  Suppleant  Steen 055  Genvalgt 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
* Revisor  Niels Jørgen 084 Genvalgt 
* Revisor-suppleant Lars 354      Genvalgt 
 
8 .  Evt. 
Ingen punkter drøftet, da det meste blev drøftet under formanden og kassererens beretninger 
 
 
 
  
 


