Referat af stiftende generalforsamling af smart klub danmark
Dato:

Den 19. oktober 2008 hos P. Christensen, Kolding.

Referent:

Linda Bentsen

Fremmødte:

ca. 60

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
4. Forslag til vedtægter
5. Forslag til fremtidigt arbejde
6. Forslag til kontingent
7. Valg af Bestyrelse (5 personer)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

AD 1

Valg af dirigent
Peter Bentsen blev valgt.

AD 2

Valg af referent
Linda Bentsen blev valgt.

AD 3

Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
Peter Bentsen fortalte at hjemmesiden smart42.dk har eksisteret siden juli 2007 og har vokset sig til
næsten 300 registrerede brugere. Initiativtagerne syntes at det var på tide at få formaliseret tiltaget i
kraft af stiftelse af smart klub danmark.
Der har allerede været afholdt et par træf i regi af smart42.dk. Et i Vinderup med 11 biler og et på
Sjælland med ca. 35 biler, hvoraf de ca. 10 var ”forhandlerbiler”. På træffet på Sjælland manglede der
en klub til at ”stå bag” arrangement i forbindelse med ansøgning af kørsel i kortege og til at dække
foreløbige udgifter i forbindelse med reservation af hytter mm.
En af de primære grunde til at lave smart klub danmark er at få midler, frihed og gennemslagskraft til
at kunne tilbyde medlemmerne et endnu bedre ”liv” med smarten. En måde at opnå dette på, er ved
at etablere et netværk gennem klubbens hjemmeside, træf og arrangementer og ved at få etableret
nogle gode rabataftaler til klubbens medlemmer.
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Forslag til vedtægter
Det oprindelige forslag til vedtægter har været til gennemsyn og kommentar på www.smart42.dk.
Vedtægterne er således på mødet ikke til at ændre. Peter Bentsen gennemgik vedtægterne og det gav
anledning til nedenstående kommentarer. Kommentarer som ikke er redaktionelle ændringer må
således vente til næste generalforsamling med at blive vedtaget, såfremt der stilles forslag herom:
§1 Der laves en redaktionel ændring så navnet smart klub danmark kun er med små bogstaver.
§2 Klubbens formål blev diskuteret. Den brede formulering blev fundet passende til klubben.
§3 Det skal specificeres at man ved udmeldelse ikke får refunderet evt. indbetalt kontingent.
Der ønskes en bedre definition af et medlemskab. Hvad nu hvis man i en husstand har 2 biler og
to medlemskaber?
§4 Det blev diskuteret om udmeldelse kan ske blot ved ikke at betale kontingent, når der i §3 står at
udmeldelse skal ske skriftligt.
§5 Ingen kommentarer.
§6 Redaktionel ændring af nummer på dagsorden til generalforsamling – der var en trykfejl.
Der er ingen dato fastsat for hvornår generalforsamlingen skal holdes. Oplægget er i forbindelse
med træf. Forslag til formulering af dette blev: Generalforsamling holdes 12 måneder (eller
tidligere) efter sidste generalforsamling.
Med hensyn til fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år, så vil den gælde fra 1. januar –
uanset hvornår på året generalforsamlingen holdes.
Side 1 af 3

Ønsker et ekskluderet medlem at få behandlet sin eksklusion til generalforsamlingen, så er der
intet punkt i generalforsamlingens dagsorden til dette. Dette kan da behandles som et
indkommet forslag.
§7 Ingen kommentarer.
§8 Forslag til omformulering til ”klubbens stemmeberettigede fremmødte medlemmer”.
Øvrige kommentarer til vedtægterne:
• Ønske om at man skal have været med medlem af klubben i 3 måneder for a få en stemme ved
generalforsamlingen. Dette var der ikke stor opbakning til.
• Hvem tegner foreningen ud af til? Dette bør defineres.
• Hvem kan sætte klubben i gæld? Dette bør defineres.
• Klubben er ikke underlagt foreningsloven.
Vedtægterne blev vedtaget. Smart klub danmark er således en realitet.
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Forslag til fremtidigt arbejde
Følgende forslag kom frem, som den fremtidige bestyrelse kan se på som muligt fremtidigt arbejde:
• Rabatter ved serviceeftersyn.
• Værkstedsrabatter.
• Fælleskøb – god pris på udstyr.
• Fælles Drive‐in til tv2 zulu bio.
• Halv pris på færgen eller samme plads på færgen som andre biler.
• Samme pris på Øresundsbroen som på Storbælt.
• Politisk lobbyarbejde omkring anhængertræk og parkeringsforhold.
• Hjemmesiden med udveksling af erfaringer – forstærkning af dette.
• Fabriksbesøg i Frankrig.
• Samarbejde med andre klubber (svenske, tyske og engelske) om blandt andet træf.
• Pressemeddelelse til de øvrige smartklubber i verden om vores eksistens.
• Værkstedsdag evt. som klargøring til vinter/sommer.
• Rabat på dinitrolbehandling.
• Køreture.
• Bedre forhandler‐etik på siden. Evt. med signatur der siger fortæller at en bruger er forhandler.
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Forslag til kontingent
Inden kontingentet blev vedtaget blev følgende forhold diskuteret:
• Kontingentet skal ikke være for lavt, da der jo skal være kørselsgodtgørelse til bestyrelse – da vi
ellers ikke får folk med.
• Klubkassen – denne må ikke blive ”drukket op” af bestyrelsen.
• Medlemmer kontra kontingent. Lavt kontingent mange medlemmer. Højt kontingent – få
medlemmer. Hvad vil man helst have?
• Træf – koster det, som det koster. Skal så vidt muligt være udgiftsneutral.
• Ønske om forudbetaling til træf og arrangementer.
• Trykt materiale – kan vi få det sponsoreret af smart og derved spare klubben for nogle udgifter?
• Sponsormedlemsskab – en måde at få midler at arbejde med.
Et årligt kontingent på 240 kr. blev vedtaget.
Kontingent der betales inden årsskiftet 2008/2009 gælder frem til 31/12/2009.
Et årligt indmeldelsesgebyr på 0 kr. blev vedtaget.
Beløbet blev sat til dette, da der ikke er et budget for hvad det reelt koster at blive medlem og at
kontingentet i forvejen er ”sat højt” i forhold til det oprindelige forslag.
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Valg af bestyrelse (5 personer)
Følgende personer blev vagt til bestyrelsen for smart klub danmark:
• Peter Bentsen (smart42dk). Valgt for 2 år. Bor i Aalborg.
• Jens Hansen (smarterdäne). Valgt for 2 år. Bor i Flensborg.
• Kim Laursen (pelifre). Valgt for 2 år. Bor i Glumsø.
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Tine Frederiksen (pingvinen). Valgt for 1 år. Bor i Næstved.
John Jensen (faxe). Valgt for 1 år. Bor i Grindsted.

Følgende personer blev valgt til suppleanter – begge for 1 år:
• Michael Tranberg (Michael T). Valgt til 1. suppleant med 26 stemmer. Bor på Fyn.
• Marianne Pedersen. Valgt til 2. suppleant med 22 stemmer. Bor i Roskilde.
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Valg af revisor
• Hans Martien (Gul Lyn) blev valgt til revisor. Bor i Randers.

AD 9

Eventuelt
Referater fra bestyrelsesmøder – ønske om at dette bliver synliggjort på hjemmesiden. Bare ikke
personlige forhold bliver ”udstillet”. Andre mente, at referater er bestyrelsens arbejdspapirer.
Bestyrelsen må selv finde ud af om de vil ligge referaterne på hjemmesiden – dog vil en synliggørelse
af hvad der arbejdes med være et godt tiltag.
Nogle mente der kan være interessekonflikter med hensyn til medlemmer der er forhandlere.
Hvordan vil man håndtere dette?
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