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1. Valg af dirigent 

Torben Weber Andersen foreslås og vælges. 

Torben takker for valget og erklærer generalforsamlingen for lovligt indvarslet idet den er indkaldt via 

klubbens hjemmeside den 31. marts 2012, og dermed beslutningsdygtig ifølge vedtægterne. 

Torben konstaterer endvidere, at der er 44 stemmeberettigede medlemmer til stede ud af de 532 

betalende medlemmer, der er i klubben. 

2. Valg af referent 

Karin Rye Caspersen foreslås og vælges. 

3. Beretning 

Formand Michael Williams aflægger bestyrelsens beretning. 

Der har i perioden siden sidste generalforsamling været mange store træf, der alle har været rigtigt 

godt besøgt og dermed af bestyrelsen betragtes som fine succeser. Smart klub danmarks medlemmer 

har bl.a. været samlet til: 

 Copenhagen Historic Grand Prix 

 Fabrikstur i september 

 Køretekniske kurser hos FDM 

 Juletur til Harzen 

 Smart meet 2012 
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Klubbens webside er blevet porteret til en ny udbyder, hvilket forhåbentligt medvirker til en væsentligt 

forøget hastighed på siden. Det viste sig at være et stort arbejde at overtage siden i august 2011, og der er 

derfor brugt mange ressourcer på at finde ud af sidens mange funktioner. 

Der er i april indgået kontrakt med et eksternt firma, der varetager det daglige arbejde med ind-og 

udmeldelser, besvarelse af generelle mailhenvendelser til klubben, bogføring samt opbygning af 

vejledninger til brug af hjemmesiden. 

Funktionen har fået navnet Medlemsservice, og det er planen, at der fremover vil være telefontid 2 timer 

om ugen, hvor medlemmer og andre interesserede kan kontakte klubben telefonisk. 

Bestyrelsen havde en lidt omtumlet tilværelse sidste sommer, hvor der var stor udskiftning, og man til sidst 

valgte at udskrive en ekstraordinær generalforsamling. Den bestyrelse, der blev valgt i september, havde 

desværre også frafald af forskellige personlige årsager, men fra midten af oktober, havde den nuværende 

bestyrelse arbejdsro, og har haft mulighed for at koncentrere sig om arbejdet med klubben. 

Fokus har været på at skabe de gode oplevelser for medlemmerne. 

Fremadrettet: Der vil være en form for Sternfart nach Höxter i dagene omkring den 11. august. Det er 

netop blevet annonceret, at arrangementet forsøges gennemført under en noget anden form end hidtil, 

men der vil være mulighed for at lave fælles klubtur derned. 

Der er arrangeret tur til smart times i Antwerpen i august, hvor det lige nu ser ud som om der kommer 

dansk rekord. Klubben har reserveret hotel så tæt på pladsen som muligt, og der er stadig ledige værelser. 

Den første smart kommer til Grønland i 2012 – idet Michael Williams og Stine Petersen flytter derop med 

Duckie. 

Karsten Frederiksen ønsker desuden at korrigere sig selv: der er pt. 3285 indregistrerede smart’er i DK, 

hvilket blot gør den endnu flottere at vi har 532 betalende medlemmer. 

Beretningen godkendes uden kommentarer. 

4. Regnskab 2011 

Michael Williams fremlægger regnskabet for 2011. 

Mht Andre arrangementer: de køretekniske kurser på FDM var uforholdsmæssigt dyre, da han pga 

hackerangreb på hjemmesiden, ikke fik overholdt afbestillingsfristerne. 

Som følge af denne fejl, har bestyrelsen besluttet, at der fremover altid er min. 2 ansvarlige 

bestyrelsesmedlemmer ved større arrangementer, så klubben ikke igen risikerer at skulle betale for 

pladser, der ikke er solgt. 

Bestyrelsen: det ser ud som om der er store udgifter til bestyrelsesmøder. Det skyldes at man har holdt 

flere arbejdsweekender, hvor bestyrelsen samles i fx et sommerhus for at have tid og ro til at arbejde 

og lære hinanden bedre at kende. 
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Kommentarer: 

Jimmy (Redhat): Kunne tænke sig at se et budget 

Torben Weber Andersen: Vedtægterne kræver ikke at bestyrelsen fremlægger et budget. 

Michael Williams: Der er i sommeren 2011 lavet en fordelingsnøgle for udgifterne, så der ligger 

principbeslutninger om, hvor meget, der skal bruges på forskellige typer af arrangementer. Denne er 

overholdt. 

Torben Weber Andersen konstaterer herefter at revisor har påtegnet regnskabet, og sikrer sig 

mundtligt at bestyrelsen står bag. 

Herefter godkendes regnskabet uden yderligere kommentarer. 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til kroner 300/året. Stigningen foreslås til dels på grund af 

klubbens øgede udgifter til administration og hjælp til softwarehåndtering. 

Linda Bentsen:  Hvor mange medlemmer budgetteres der med? 

Michael Williams: Der budgetteres med mellem 550 og 650 medlemmer 

Lars Raaby: Hvorfor er der forventning om stigning? 

Michael Williams: Baseres på stigningen i antallet af smarter, samt hjælp fra fx Hessel og 

P.Christensen. Den nuværende bestyrelse forudser ikke et fald i medlemsantallet. 

Knud Rothmann: Kan ikke forestille sig andet end af medlemstallet falder ved en prisstigning, og 

vil gerne vide om der er mulighed for pensionistrabat? 

Michael Williams: Bestyrelsen tror ikke at den foreslåede stigning vil afskrække den store del af 

hverken de nuværende medlemmer, eller nye smartejere. 

Karin Caspersen:  Det korte svar på Knuds spørgsmål er nej, der er ikke i vedtægterne mulighed 

for pensionistrabat. 

Keld Aamand Madsen (Nuller): Kunne godt tænke sig af kende størrelsesordenen på de eksterne 

leverandører af ydelser til foreningen. 

Michael Williams: Der påregnes ca. 10.000 kroner/året til SoftwareConsult. 

Karin Caspersen: Udgiften til H.C.Vestergaard er afhængig af det forbrugte timeantal, men i 

første omgang er der lavet aftale om 53.625 kroner/året, svarende til 11 timer om måneden inkl. 

Moms. 

Keld Aamand Madsen: Ønsker at bakke op om både forslaget og om modellen med køb af basale 

ydelser ved eksterne leverandører. 

Jimmy Christiansen (Redhat):  ønsker ligeledes at bakke op. 

Allan Nielsen (Allanrotte): Vil også gerne bakke op. 

Forslaget vedtages, hvorved kontingentet stiger til 300 kr/år fra 2013. 
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6. Indkomne forslag: 

Ingen forslag modtaget. 

7. Valg: 

Valg til bestyrelsen: på valg er:  

 Steen Bronke (Bronski) 

 Peter Christiansen (smartwise.dk) 

 Bjarne Adolphsen (Buller) (modtager genvalg) 

Derudover ønsker Michael Williams at forlade bestyrelsen. 

Der skal altså vælges 4 kandidater til bestyrelsen hvoraf de 3 vælges for 2 og den 4. kun for et enkelt år. 

Følgende stiller op til bestyrelsen – efter hvert navn refereres deres egen lille præsentation: 

 Linda Hougaard Bentsen (smart42) har været med fra begyndelsen, brænder for smarten og for 

det miljø, der omgiver de små biler. Vil gerne styrke minitræf som en bærende del af klubben. 

 Lonnie Almy (Almy) blev smartejer I 2009, og var helt uforberedt på, hvad der ramte hende. For 

hende havde bilen altid været en bil. Vil bl.a. gerne lave flere klubarrangementer for nye 

bilejere, så det ikke kun bliver for dem, der er meget dygtige til at skrue i smarter. Lonnie er 43 

med voksne børn, så hendes tid er nu hendes egen. 

 Keld Aamand Madsen (Nuller) Nuller på forum. Har været med siden 2009. Er sikkerhedsvagt og 

39 år gammel. Keld har mange idéer omkring små og store arrangementer og har mange 

kontakter i bilmiljøet, som han gerne vil udnytte til klubbens fordel. 

 Lars Raaby (Raaby) bidt af smarten, vil gerne lave flere arrangementer og også nogle lidt 

anderledes arrangementer. 

 Jesper Gade (Posttruckeren) 30 år. Vil gerne fortsætte hyggen og de gode arrangementer. 

 Allan Schmidt Christensen (Bageren) Bageren på forum. 

 Bjarne Adolphsen (Buller) Vil gerne være med til at fortsætte det arbejde som han har været 

med til at sætte i gang i bestyrelsen indtil nu. 

Følgende vælges til bestyrelsen: 

 Keld Aamand Madsen (2 år) 

 Lonnie Almy (2 år) 

 Linda Hougaard Bentsen (2 år) 

 Bjarne Adolphsen (1 år) 

 

Valg til suppleanter: 

Der er pt ingen suppleanter. 

Følgende stiller op som suppleant: 
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 Allan Schmidt Christensen 

 Jesper Gade 

 Jonna Nielsen (Jonna) 

 Lars Raaby 

Følgende vælges: 

 Allan Schmidt Christensen (1. Suppleant) 

 Jesper Gade (2. Suppleant) 

 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår Flemming Petersen (Xana) at genopstille. 

Jonna Nielsen foreslår sig selv, hvorefter Flemming Petersen trækker sig. 

Jonna vælges. 

9. Eventuelt 

Bjarne Adolphsen beder om ordet for at kunne returnere Ibs bortsprængte kasket i nyrepareret 

tilstand. 

Keld: vil gerne opfordre til, at vi er stolte af klubben og dens evne til at tiltrække medlemmer, og lave 

gode arrangementer. 

Torben Weber Andersen: ønsker at takke bestyrelsen og de afgående bestyrelsesmedlemmer for et 

godt arbejde. 

Herefter siger dirigenten tak for god ro og orden. 

 

 

Dato: 

 ___________________________ 

 

Dirigent: 

 

 ___________________________________________________________________ 


