
SHOCDK 
Referent: Jan 034 
 
Lørdag d. 7. juli 2019 
 
MC-Camp Fyn – Rudmevej 3A 5750 Ringe. 
 
Referat af Generalforsamling  
 
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, og gjorde opmærksom på at der var indsneget sig 
en fejl i den udsendte indkaldelse. Det er ikke Johnny 056 som er på valg i år men derimod Erik 582. 
 
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 
 

  
Siden sidste GF som blev afholdt på Bikers Rest i Løkken har der været følgende aktiviteter 
 

 7 af klubbens medlemmer deltog i SHOC-CZ 10-års jubilæum syd for Prag i juli 2018 

 Nogle af klubbens medlemmer deltog i Thy-Træffet i anden weekend i august 2018 
 Shadow weekend på Touring Campen I sidste weekend I august - 14-16 shadowitter deltog. 

 Forårstræf blev afholdt 3.-5 maj 2019 på Trandum Camping med pæn deltagelse 

 Igen i år var klubben repræsenteret i forbindelse indsamling til Julemærkehjemmet i Kollund i 
juni 2019, og der blev camperet på Frigårds Camping i weekenden. 

 
Medlemstallet er pt. 55 medlemmer. 

3.  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
 
Carsten gennemgik det omdelte klubregnskab, og det blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
4.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 
Ingen ændring. 150,- årligt kontingent fastholdes. 
 
5. Indkomne forslag 
Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af §8 pkt. 3 i klubbens vedtægter, for at imødekomme et krav fra 
klubbens bank så der kan udstedes et bankkort. 
Den nye ordlyd af §8 pkt. er følgende: 
Foreningen tegnes økonomisk ved kasserer og formand, eller i dennes fravær næstformand, i 
fællesskab. 
 
Det indkomne forslag blev vedtaget 
 
6.  Valg til bestyrelsen 
 
*    Erik 582  Genvalgt 
*    Marianne 148 Genvalgt 
*     
*  Suppleant  Steen 055  Genvalgt 



 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
* Revisor  Niels Jørgen 084 Genvalgt 
* Revisor-suppleant Lars 354      Genvalgt 
 
8 .  Evt. 
Ken 041 og Jan 034 oplyste at de syslede med ideen om at gentage «Danmark Rundt» (som blev afholdt i 
2008) og ville gerne have forsamlingens mening om dette arrangement. Der blev tilkendegivet en stor 
interesse fra forsamlingen, så det blev besluttet at gennemføre dette arrangement i 2020.02.21 
 
 
 
  
 


