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1. Valg af dirigent   
Karin Rye Caspersen blev foreslået og valgt. 
Karin konstaterede, at den ordinære generalforsamling er varslet i overensstemmelse med klubbens 
vedtægter, og at den dermed var lovlig og beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af referent  
Tine Wied Frederiksen blev foreslået og valgt 
 

3. Beretning 

Hjemmesiden har pt. ca. 1000 registrerede brugere og klubben har over 300 betalende medlemmer, hvilket 
er mere end forventet. 
 
Klubben fik ny hjemmeside i foråret 2010. 
Linda har længe arbejdet med at få den nye side op og køre. Den nye side har mange flere muligheder, 
både for styring og viderebygning. Stump (Henning Bokan) er blevet udnævnt til moderator på siden, for at 
der bedre kan holdes styr på medlemmernes gøren og laden på siden. Af fremtidige funktioner kan nævnes 
galleri for klubbens betalende medlemmer. 
Der er stadig en god tone på hjemmesiden og medlemmerne er gode til at byde nye ejere velkommen og 
hjælpe med svar på spørgsmål. 
 
Minitræf i året løb. 
Generelt har minitræffene været velbesøgte, dog lidt svingende afhængig af årstid, placering og tidsplan. 
Klubben har fastsat nogle dage som sættes i hjemmesidens kalender. 
 
Sommertræf - SMARTMEET 



Klubben stiler efter at have det største træf for smartbiler i Danmark, hvilket det også højst sandsynligt er. 
Indtil videre er det kun medlemmer fra smart-Club Schleswig-Holstein, som har været med. Men andre 
klubber er også inviteret. 
 
Fabriksbesøg 2010 
Klubben har haft kør-selv tur til smart fabrikken i Hambach, Frankrig. Turen strakte sig over den 2-3-4 maj. 
Søndag den 2. gik turen til Saarbrücken, hvor der blev overnattet på hotel. Mandag den 3. blev smart 
fabrikken og underfabrikker besøgt. Derefter gik turen til Düsseldorf hvor der igen blev overnattet på hotel. 
Tirsdag den 4. besøgte klubben Brabus fabrikken i Botrop.  
 
Messer 
Der har været meget tale om forskellige messer og events. Såsom Biler i Bella og Fast and Furious. Men 
bestyrelsen har været varsomme med at deltage - primært pga. økonomien - men også fordi bestyrelsen 
ikke var helt klar på hvad formålet med deltagelsen skulle være. Bestyrelsen vil prøve at arbejde videre med 
denne sag for at se om der kan findes en løsning hvorved klubben kan deltage i nogle få af disse messer. 
 
Rabataftaler 
Antallet af rabataftaler er steget, med god hjælp fra medlemmerne.  
 
Partikelfilterafgift 
Problemet med den forkert udsendte partikelfilterafgift, synes nu at være gået i orden. 
 
Kommentarer til beretningen. 

Emnet omkring de tilmeldte brugeres rettigheder på hjemmesiden blev debatteret, og der var overvejende 
enighed om, at de nuværende rettigheder er passende, dog ønskede enkelte at der er mere synlighed 
omkring rabataftalerne. 
 
Klubbens deltagelse i messer af forskellige slags blev debatteret, og der var stor uenighed omkring selve 
princippet i at deltage i disse arrangementer, da det vil betyde at man bruge nogle af klubbens midler på 
dette. Nogle mente at det ville være at gå Mercedes-Benz ærinde hvis klubben deltog på disse messer.  
En stor del af debatten gik også på selve formålet med at deltage i disse messer, skal formålet være at 
skaffe flere medlemmer, promovere klubben og det liv der er i den, eller skulle det være for at tilfredsstille 
nogle medlemmers trang til at vise deres bil frem for offentligheden?  
Endelig var der hele den praktiske udfordring i at deltage i messer. Hvad med stand materiale, hvor skal det 
opbevares når ikke det bruges og hvad med opbevaring?  
Det blev foreslået, at der bliver nedsat en gruppe af personer som kan arbejde videre med dette. 
 
Klubbens fremtid blev også debatteret, hvad er fremtidsvisionerne for klubben? Det blev foreslået fra 
generalforsamlingen, at bestyrelsen prøver, at arbejde med at få nedskrevet nogle visioner for klubben, 
samt måske et budget for hvordan klubbens penge i fremtiden skal bruges. Der var dog udsagn som gik på 
at klubbens penge selvfølgelig skal gå til medlemmerne.  
 
Af konkrete fremtidige tiltag var forslaget om en familie dag.  
  

4. Regnskab 

Kassereren gennemgik kort regnskabet for 2009. 
Medlemsindtægten, vises i 2009 større end den reelt er. Dette skyldes, at kontingentopkrævninger for 2010 
er udsendt i december 2009. Indbetalinger af kontingent i 2009, som vedrører 2010 er ført i 2009 
regnskabet. Dette vil efter bestyrelsens opfattelse rette sig i kommende regnskabsår, da det samme vil ske i 
december 2010. 



 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 

Kontingentet blev foreslået til 240 kr om året eller 20 kr om dagen. 
Kontingentet blev vedtaget. 
 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen stillede forslag om at mindste kontingent sats 
skulle være et beløb svarende til 3 måneders kontingent.  
Oprindelig tekst for §4 
§4. Kontingent 
Kontingentet er helårligt og forfalder pr. 1. januar. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 
Kontingent ved indmeldelse i klubben beregnes efter følgende metode: Årligt kontingent delt med 12 
måneder ganget med det antal hele måneder der er tilbage til næste helårlige kontingentopkrævning.   
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr som fastsættes på generalforsamlingen. 
Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang, fortabes medlemskabet. 
Ved genindmeldelse gælder de normale regler for indmeldelse i klubben. 
Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent. 
 
Forslag til ny tekst for §4 
§4. Kontingent 
Kontingentet er helårligt og forfalder pr. 1. januar. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 
Kontingent ved indmeldelse i klubben beregnes efter følgende metode: Årligt kontingent delt med 12 
måneder ganget med det antal hele måneder der er tilbage til næste helårlige kontingentopkrævning.   
Dog opkræves der minimum et beløb svarende til 3 måneders kontingent. 
Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr som fastsættes på generalforsamlingen. 
Ved kontingentrestance ud over en måned, for hvilket der er rykket en gang, fortabes medlemskabet. 
Ved genindmeldelse gælder de normale regler for indmeldelse i klubben. 
Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
 

7. Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg fra bestyrelsen var, Kim Laversen, Peter Bentsen og Michael Tranberg, de blev alle genvalgt  
Som suppleant til bestyrelsen blev Peter Christiansen og Lilli Ovedal valgt 
  

8. Valg af revisor 

Liz Mikkelsen blev genvalgt som revisor. 
 

9. Eventuelt 

Intet. 
 
 
 


