
Referat fra Smart Klub Danmarks Generalforsamling lørdag d. 27/5-2016 

 

Formand Linda Hougaard Bentsen bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Peter Martin Bentsen, og han blev valgt. Han takkede for valget. 

 

Dirigent Peter konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet ifølge klubbens vedtægter §5, hvor 

der står, at indbydelsen til generalforsamlingen skal ske 4 uger før, og det var lidt mere end 4 uger, da 

indbydelsen kom den 24/4 kl. 9.30 på klubbens hjemmeside. 

 

Der blev spurgt om nogen manglede stemmesedler, og de blev udleveret til dem, der manglede. 

 

2. Valg af referent. 

Bestyrelsen foreslog Christine Barholt, og det blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. Formandens beretning. 

Linda startede med at fortælle at det har været et stille år, siden sidste generalforsamling. Klubben har 

afholdt de arrangementer der normalt bliver afholdt. Der har ikke været opsigtsvækkende fratrædelser i 

bestyrelsen eller andre uforudsete forstyrrende elemeter i vores lille smart fællesskab. 

 

Økonomi 

Klubbens økonomi er sund. Bestyrelsen holder budgettet – med et par enkelte undtagelser. Eksempelvis 

blev smart meet sidste år væsentlig dyrere end budgetteret, men aktiviteterne fredag aften med 

citronmånekast, puslespil mm. fik det til at løbe op. Det er vi i bestyrelsen ikke kede af. Det var et rigtig 

godt smart meet og de ekstra ting var med til at gøre arrangementet endnu bedre. 

 

Det er fortsat ”Dit Sekretariat” (tidligere HCV) der laver klubbens regnskab, sender kontingentopkrævninger 

og øvrige regninger ud for klubben. Der arbejdes på at overgå fra regnskabssystemet E-conomics til Winkas, 

som gerne på sigt skulle kunne integreres med online betaling på klubbens hjemmeside. Det håber 

bestyrelsen snart kan blive en realitet. 

 

 

Arrangementer 

Efter smart meet sidste år tog klubben til smart times i Budapest. Der var en fantastisk tur med mange 

oplevelser. En ting er selve smart times med de mange individualiserede smarter og den stemning, der er 

omkring smart times. Noget andet var den køretur vi havde til Slovenien gennem det smukke landskab til 

hotellet på bakketoppen, umiddelbart uden for den by, hvor vi skulle besøge smart forfour og Twingo 

fabrikken. Det var spændende at se hvor anderledes fabrikken i Slovenien er i forhold til Hambach, hvor de 

laver smart fortwo. Fortwo er en slutsamling, hvor alle delkomponenter sættes sammen til en færdig bil. I 

Slovenien kommer der praktisk taget en stålplade ind – også bliver det til en bil…. 

 

Smart times kan ikke beskrives. Det skal opleves. Heldigvis er der snart smart times igen. Denne gang skal vi 

ikke køre så langt. Kun til Hamborg. Da det jo næppe kommer til vores breddegrader igen lige med det 

samme, så Linda opfordrede de, der ikke er meldt til at gøre det Tilmeldingen gennem klubben lukker den 



1. juni, så I kan lige nå det. Ind til videre er vi 55 personer. Det er klubrekord til smart times – og der er 

plads til flere. 

 

Klubbens fødselsdag er også blevet fejret. I 2015 var vi i Christiansfeld og besøge Brødremenigheden og fik 

stillet appetitten med det store synderjyske kaffebord. Det var Ib og Hanne, der havde arrangeret dagen. 

Linda takkede Ib og Hanne for deres arbejde. 

 

Fødselsdagen i 2016 kommer til at foregå på Fyn. Det er igen Ib og Hanne, der er de kreative mennesker 

bag ideerne. 

 

Dertil har klubben arrangeret en tur til: 

• Knuthenborg Safaripark 

• Juleafslutning med stegt flæsk 

• Byfest i Vordingborg 

• Forårstræf hos smartcars 

• Minitræf over hele landet. 

 

Vi måtte desværre aflyse Vikingerum pga. manglende tilmelding, men vi prøver igen til efteråret. 

 

Bestyrelsen er i allerede i gang med planlægningen af det næste års arrangementer. Blandt andet: 

• Roadstertur i Midtjylland 

• Gavnø Classic 

• Smart times i Hamborg  

• Fødselsdag på Fyn 

• Smart meet 2017 er også ved at være på plads 

 

De fleste arrangementer giver klubben et tilskud til i form af en kop kaffe, en is eller pølse. Andre 

arrangementer koster klubben lidt flere penge. Eksempelvis fødselsdagen og smart meet – som også har 

deres egne poster på budgettet. 

 

Der er tilmeldingsfrister, afmeldingsfrister og betalingsfrister. De findes fordi der ofte er ting, der skal 

bestilles og betales for på forhånd. 

 

Vi har derfor i bestyrelsen en bøn til de, der melder sig til klubbens arrangementer at overholde til- og 

afmeldingsfrister samt betalingsfrister.  

 

Det er ikke altid omkostningsfrit for klubben at man som medlem melder sig til noget, hvorefter man bliver 

væk uden at betale. Man koster klubben penge – som jo er de andre medlemmers penge. Og det kan man 

ikke være bekendt. 

 

Status på klubben 

Ved sidste generalforsamling var vi 510 medlemmer i klubben. I år vi 415. Det er en nedgang på ca. 100 

medlemmer. Eller ca. 20%. Det er meget. Klubbens medlemstal har de seneste år været nedadgående. Det 

har som sådan ikke været alarmerende, men vi synes i bestyrelsen at vi er ved at komme til et punkt, hvor 

det ikke længere er så sjovt. 

 



Og hvad kan vi gøre ved det? Bestyrelsen vil gerne have jeres input til det – da det jo er et rigtig godt 

spørgsmål. Derfor vil bestyrelsen gerne, at vi tager en debat under eventuelt omkring dette. Hvor vi 

kommer med et oplæg for debatten om hvordan klubben kan stabiliserer eller forøge medlemstallet.  

 

Linda afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde og takkede klubbens 

revisor samt de medlemmer der trofast møder op og støtter op om klubbens aktiviteter. 

 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

 

4. Regnskab. 

Regnskabet blev forelagt af formanden, der nævnte, at originalunderskrifterne for godkendelsen var 

medbragt og kunne ses, hvis nogen ønskede det. 

Som noget nyt, er der en kolonne for året før, da dette har været efterlyst. 

Regnskabet blev kommenteret af dirigenten Peter, pga. en slåfejl på 50 øre.  

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der derfor blev godkendt uden videre. 

 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr. om året og uændret indmeldelsesgebyr på kr. 0. 

 

6. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg ifølge §8. 

Lige år skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, og Linda Hougaard Bentsen, Kim Pedersen og Claus 

Reitoft genopstiller. De blev alle enstemmigt genvalgt. Herefter skal de konstituere sig selv, og det blev 

senere tilbagemeldt, at det blev som før. 

 

8. Valg af suppleanter. 

Brian Isen genopstiller men Britt Nørregaard Pedersen ikke genopstiller. 

Der blev spurgt i forsamlingen om, der var nogen, der ønskede at opstille udover Brian Isen. 

Rune Barholt, Allan Dyrbye Kristensen og Peter Jaszczak, der ikke var tilstede ønskede at opstille. 

Da der var flere kandidater end poster blev den første stemmeseddel brugt til at vælge to. 

Helene og Susan Jeppesen var valgt til stemmetællere, da de ikke har stemmeret. 

Søren Hansen løb rundt med hatten og samlede stemmesedlerne ind. 

Brian Isen fik flest stemmer og blev 1. suppleant, mens der var tæt løb mellem Allan Dyrbye Kristensen og 

Rune Barholt, men Allan havde flest stemmer og blev 2, suppleant. Peter, der ikke var tilstede fik færrest 

stemmer. 

 

9. Valg af revisor. 

Susanne Nørregård Pedersen stillede op igen og blev atter enstemmigt valgt. 

 

10. Eventuelt. 

Formand Linda lægger ud med, at antallet af medlemmer er stærkt dalende, i 2011 var der omkring 600 

medlemmer, sidste år ca. 500 og nu er der omkring 400, et fald på ca. 20 procent i forhold til sidste år, og 

hun stiller spørgsmålet om det er okay at være 400? Er det en indspist klub, skal der være andre 



arrangementer, hvor f.eks. ikke-medlemmer kan deltage, skal mini-træf forgå andre steder, hvad med 

rabataftalerne? 

 

Rune Barholt mener, at det er synliggørelsen udadtil, der er problemet. 

 

Kjeld mener også, at det er forhandlerne, der er problemet, fordi de ikke er interesserede i at sælge nye 

Smarter og problemer med tilgang. 

 

Søren Hansen mener, at der er for dårlig service, når man skal købe en Smart.  

 

Det er vigtigt at lægge vægt på, at klubben er mere end mørtikker og lignende, det er også et sted hvor vi 

hygger os, hvor der er gode råd og tips, og det kunne f.eks. fremgå af en plakat hos Smartcars eller i en 

flyer. 

 

Jimmy: Visitkort, hvor der i stedet for brugernavn kunne stå et par linjer om, hvad der er i klubben. 

 

Heidi Nielsen: Placeringen af mini-træf kunne ændres til steder, hvor der kommer flere forbi. Eks. Korsør, 

hvor det kunne foregå ved Føtex inde i byen i stedet for ude ved molen. Man kunne også lave en PDF-fil, 

der kunne printes fra klubbens side med lidt om klubben. Det kunne være noget man lægger i ruden, når 

man parkerer sin Smart et sted. 

 

Rask-Smart forslog et gratis årsmedlemskab af klubben, når man køber ny Smart hos forhandleren. 

 

Christa: Man kunne også dele noget mere på Facebook. 

 

Anders Gether Sørensen: Responset på at have en klub er direkte negativ i forhold til Smart. Det er en 

speciel bil. På Facebooksiden skal der ske noget mere. Det er ikke hvor mange man er, men hvor god 

klubben er. 

 

Lasse Juhl: Facebookgruppen sker der ikke rigtig noget på i forhold til 3 Cylinder Motors Danmark, hvor 

flere Smart Klub Danmark medlemmer er gået over til i stedet. 

 

Kjeld: Der er for lidt, der deltager i arrangementer, og det er altid de samme, også igennem årene. 

 

Peter Bentsen: Man kan hilse på de andre Smarter, når man møder dem. 

 

En anden ting var, at Allan Dyrbye Kristensen havde haft store problemer med bookning af overnatning, der 

blev ikke svaret på mail eller telefon. Det er et problem, at nogen booker en hytte alene, så derfor forslog 

han, at det er klubben der booker og fordeler hytter og pladser. 

 

Linda svarede, at det skal folk selv finde ud af, og det havde været lidt op ad bakke med campingpladsen 

generelt.  

 

Rune Barholt nævnte, at der ikke havde været nogen problemer med bookning, og at der i hytten skulle 

have været en kollega og et nyt medlem med. Sidstnævnte meldte fra i sidste øjeblik. 

 



Lasse Juhl forslog at man en anden gang kunne bruge spejderhytten i Glumsø, hvor der var masser af 

sovemuligheder. 

 

Claus Reitoft nævnte til sidst, at det var vigtigt at bruge bestyrelsen til at melde ud overfor og få til at sætte 

ting på hjemmesiden. 

 

Herefter afsluttede formand Linda og sagde tak for nu, og at det var gået over forventet på 1 time og 10 

minutter. Der var sat 2 timer af. 

 

Mødet blev hævet. 

 

 

 


