
Shadow owners club DK 

Generalforsamling 4. juli 2020 

 

Referat: 

Formanden bød velkommen. 

Kenn valgt til dirigent. 

Johnny valgt til referent. 

 

Formandens beretning: 

FM gennemgik årets klubaktiviteter siden landstræffet i Ringe 2019. I 2019 blev det til en tur til 
Norge til besøg hos formanden ligesom et antal medlemmer deltog i touringcampen 1. weekend i 
september. I 2020 har aktiviteterne været påvirket af coronavirussen som så meget andet, men 
glædeligt at landstræffet kan afholdes. Alle håber på at der nu kommer mere gang i 
fællesaktiviteterne. 

Beretningen vedtaget med applaus. 

 

Regnskabsaflæggelse: 

Kassereren gennemgik regnskabet, herunder at vores kassebeholdning er på 54.841,43 kr. før 
betalingen for landstræffet. 

Dirigenten konstaterede at regnskabet ikke var underskrevet af revisor – blev dog godkendt med 
applaus uden væmmelige kommentarer. 

 

Fastlæggelse af kontingent for det kommende år: 

Forsætter uændret. 

 

Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag 

 

Valg til bestyrelsen: 

3 bestyrelsesmedlemmer på valg – Henrik, Carsten og Johnny. Henrik og Johnny genvalgt uden 
kamp. Carsten ønskede at udtræde og Niels Jørgen blev valgt.  

Suppleant til bestyrelsen – Steen genvalgt uden kamp. 

Revisor – Rita valgt uden kamp. 

Revisorsuppleant – Lars H. valgt uden kamp. 

Applaus-applaus-applaus. 



Evt.: 

Kassebeholdningens størrelse drøftet. Herunder enighed om, at vi ikke er en spareforening men 
at vi skal tilstræbe at yde mere støtte til de klubarrangementer vi deltager i. Kræver at 
deltagere retter henvendelse til bestyrelsen der tager stilling i hvert enkelt tilfælde. 500 kr`s 
reglen gælder stadig – arrangerer du et træf ydes  500  kr som kan anvendes på træffet eller som 
”belønning ” for initiativet. Derudover ydes 50 kr. pr. deltager. 

 

Jubilæumstræffet drøftet. Enighed om at vi ikke vil arrangere vores eget træf men søge at 
afholde vores jubilæum i forbindelse med evt. touringcampen hvor vi vil søge at få vores eget 
hjørne og evt. fællestelt. Øvrige deltagere må så ligesom os selv melde sig direkte til 
Touringcampen ifm tilmelding. 

 

Ros til arrangørerne af DK rundt. Vil man deltage møder man blot op. Lokale opfordres til at 
arrangere fællesture o. lign. Der køres efter klubbens regler for kolonnekørsel. 

 

Afslutning: 

FM takkede for god ro og orden og tak til dirigent og arrangør af landstræffet. 

 

 

 

 

 

 


