Referat fra generalforsamling i smart klub danmark.
Lørdag den 29.august på Højbjergbanen ved Odense.
Referent
Linda Hougaard Bentsen
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Velkomst ved Peter Bentsen.
1. Valg af dirigent
Karin Caspersen blev foreslået og valgt.
Karin kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtige.
2. Valg af referent
Linda Hougaard Bentsen blev foreslået og valgt.
3. Beretning v. Peter Bentsen
Klubben har i dag 556 registrerede medlemmer på forum og 123 betalende medlemmer.
Bestyrelsen og dennes arbejdsmetoder blev gennemgået. Der afholdes telefonmøder på Skype, som er et
gratis internet baseret telefontjeneste, og der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder, hvor man har mødtes.
Bestyrelsen får 1 kr. pr. kørte km og refusion af broafgiften. Der opfordres til at køre i smart til møderne og
at der så vidt muligt er samkørsel.
Klubben har også fået sit logo. Logoet blev fundet ved en konkurrence med en præmie sponsoreret af
Autoport. Det var et anonymt forslag der vandt, så der blev lavet lodtrækning af præmien blandt de kendte
forslagsstillere. Vinderen blev Michael T. Klubbens logo anvendes på hjemmesiden, stickers til biler, bil‐flag,
banner og andre steder, hvor vi promoverer klubben. Fremtidig brug kunne være på beklædning mm.
Hjemmesiden er klubbens samlingspunkt. Klubbens forum overgik fra smart42.dk til smartklubdanmark.dk.
Ud over forum er der også en reel hjemmeside med info om klubben, medlemskab og meget mere.
Klubben har ved samme lejlighed fået en ny internetudbyder, hvor vi har mere plads til en billigere pris.
Denne udbyder har været en smule ustabil, men vi ser tiden an, inden det besluttes, om vi skal skifte igen.
Tak til forum‐brugerne for gode og saglige indlæg og for den gode tone, der holdes.

Arrangementer
En vigtig del i klubbens regi er arrangementerne. Klubben har i år arrangeret en fabrikstur og et
sommertræf. Dertil har den været repræsenteret ved at par internationale træf. De arrangementer, som
har været lavet i år, danner erfaringsgrundlag for nye arrangementer.
Fabrikstur
I samarbejde med Bent fra Fanø, som kunne låne en bus til rimelig pris med ekstra chauffør, tog klubben til
smartville den 11. til 13. juni. En vigtig del i dette arrangement var at holde prisen nede, for at få så mange
med som muligt. Tilbagemeldingerne på turen har været gode, og det var en god oplevelse at se fabrikken.
Klubben skal af sted igen og tankerne går på at lave en ”kør‐selv” tur, dog ikke med krav om at man skal
køre i en smart, selv om det kunne være godt. Denne tur kunne kombineres med et besøg hos Brabus, som
er på vejen.
Smart date 09
Der er ikke meget at sige om sommertræffet endnu, da det jo først rigtig starter efter denne
generalforsamling. Men indtil nu tegner det godt. Der er mange nye ansigter og ca. 35 biler tilmeldt og ca.
60 personer.
Forårsklargøringsdag ved storvask
En vaske‐skrue dag som storvask stod bag. Denne type arrangementer vil klubben gerne lave i fremtiden og
der er tale om en ”værksteddag” et sted på Fyn.
Andre arrangementer initieret af forhandlerne
Vegger Autohandel har stået bag nogle arrangementer i det nordjyske, blandt andet en weekend med
helstegt pattegris i Skivum Krat. Det siger klubben jo ikke nej til at deltage i, da der ikke er noget arbejde for
klubben forbundet med denne type aktivitet. Vi ved allerede nu, at der kommer flere af denne type
arrangementer fra Vegger.
Da smart Danmark relancerede smart var klubben også repræsenteret ved nogle af forhandlerne. Daimler
Biler i Hørsholm laver desuden ”smart cruise”. Her er klubben også med.
Der har på klubbens forum været ytret ønske om flere arrangementer på Sjælland. Klubben har forhørt sig
om muligheden for arrangementer i samarbejde med de forskellige forhandlere på øen, men de er ikke
sådan at få i tale – dog ved vi at der snart kommer noget i Hørsholm igen.
Når der laves frivillige initiativer til at mødes, så husk at lave en fast dato, også må der komme dem, der
kommer. Hvis der er en, som gerne vil være tovholder for arrangementer på Sjælland, så er dette også
velkomment.
Internationale træf
En lørdag i april var 7 danske smarter i Husum til nordtysklands største træf.

I august var der 6 biler og 11 personer til ”Smart times 09” i Østrig ‐ verdens største smart træf. I år
repræsenteret med 621 biler i kortegekørsel.
Klubben yder ikke tilskud til de internatonale træf, det er for medlemmernes egen regning. Klubben yder
assistance ved planlægning, hotelbookning mm.
Rabataftaler
En sværere opgave end først antaget. Lige nu har klubben rabataftale med Vegger Autohandel og
Euromaster. Det har været forsøgt at få en samlet aftale med de autoriserede forhandlere, men dette
kunne ikke lade sig gøre. Pt. er der fokus på at få forhandlet rabataftaler med hver enkel af de autoriserede
forhandlere. Klubbens udgangspunkt er 10% på service, tilbehør, reservedele. Dertil forsøger klubben at
indgå rabataftale med Eurobiler og smart‐wax.
Peter opfordrede medlemmer, der sidder inde med kontakter, der kan give rabataftaler til klubben, om at
”komme ud af busken”, så vi kan give klubbens betalende medlemmer flere gode fordele.
Sponsorer
Klubben har en række sponsorer, som vi har et godt samarbejde med.
Smart Danmark: Vi er anerkendt af dem og vi har en rammeaftale med dem. Vi får ikke bare en portion
penge, men de støtter klubbens aktiviteter. I år er der givet tilskud til frokosten i smatville i forbindelse med
fabriksbesøget og de giver et relativt stort tilskud til aftensmaden i forbindelse med smart date 09.
Autoport: Dem har vi ikke en decideret rabataftale med, men de har givet sponsorpræmier og har fundet
gode tilbud til klubbens medlemmer.
Storvask: Her kan klubbens medlemmer få vasket deres bil gratis.
Engro Catering: indtil for nylig klubbens citronmåne sponsor. Derfor en opfordring til at komme med et
godt forslag til en ny kagesponsor.
Peter afsluttede sin beretning med at takke sponsorer og medlemmerne for at støtte op om klubben samt
tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Generalforsamlingen havde ingen kommentarer til beretningen. Beretningen blev således taget til
efterretning.
4. Regnskab
Da klubbens endnu ikke har været igennem et helt regnskabsår, var der ikke noget revideret regnskab at
fremlægge. Kim Lavrsen fremlagde mundtligt klubbens aktuelle finansielle status.
Generalforsamlingen savnede at se de aktuelle tal på skrift, på trods af at der ikke er et afsluttet regnskab.
Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende kontingent på 240 kr. årligt og et indmeldelsesgebyr på 0
kr. årligt. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne, men 6 indsendte forslag fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen ville gerne have haft mulighed for at gennemse disse inden generalforsamlingen.
Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen.
Bilag 1
§ 3 Medlemskab afsnit 3 ønskes ændret fra: Indmeldelse kan ske direkte ved henvendelse til bestyrelsen.
Til: Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside.
Dette forslag gav anledning til diskussion om hvorvidt klubben kun er internetbaseret og resulterede i et
ændringsforslag til det oprindelige forslag.
Ændringsforslag: Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til bestyrelsen.
Ændringsforslaget blev vedtaget med 23 stemmer for og 0 stemmer imod.
Bilag 2
§ 3 Medlemskab afsnit 4 ønsket ændret fra: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Til: Medlemmer der vil udmeldes kan meddele dette til bestyrelsen hvorefter deres rettigheder i klub‐regi
ophører ved udgangen af kontingentåret.
Forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for og 0 stemmer imod.
Bilag 3
§ 4 Kontingent nyt afsnit 6: Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af
kontingent.
Forslaget blev vedtaget med 28 stemmer for og 0 stemmer imod.
Bilag 4
§ 3 Medlemskab afsnit 2 ønskes ændret fra: Et medlemskab er for en husstand og udløser en stemme ved
generalforsamlingen.
Til: Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget med 25 stemmer for og 0 stemmer imod.
Bilag 5
Ny § 11: Klubben tegnes i almindelighed af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
samt ved optagelse af lån, tegnes klubben af mindst 2/3 af den samlede bestyrelse.
Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer for og 0 stemmer imod.
Bilag 6
§ 4 Kontingent afsnit 2 ønskes ændret fra: 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.
Til: Kontingent ved indmeldelse i klubben beregnes efter følgende metode: Årligt kontingent delt med 4
kvartaler ganget med det antal hele kvartaler der er tilbage til næste helårlige kontingentopkrævning.

Dette forslag gav anledning til en del diskussion omkring hvordan et kontingent skal se ud – især omkring
årsskiftet. Bestyrelsen tilbagetrak forslaget og vil gerne komme med et nyt oplæg til næste
generalforsamling. Forslaget var således ikke til afstemning.
7. Valg ifølge §8
Valg til bestyrelsen
Tine (pingvinen) blev valgt for 2 år.
Michael Williams (williams_nest) blev valgt for 2 år.
Michael T (Michael T) blev valgt for 1 år. Et bestyrelsesmedlem var gået udenfor tur så derfor kun valg for 1
år til denne plads, da den ved næste generalforsamling igen er til valg for 2 år.
Valg af suppleanter
Peter Christiansen (smartwise.dk) blev valgt som 1. suppleant.
Lilli Ovedal (Liovan) blev valgt til 2. suppleant.
8. Valg af en revisor
Lis Mikkelsen (Vesterby) blev valgt til revisor.
9. Eventuelt
Ønske fra generalforsamlingen om beskrivelse i indbydelsen til generalforsamlingen af hvem der er på valg,
hvem der modtager genvalg.
Ønske om kaffe til generalforsamlingen.
Ønsker om galleri til klubbens hjemmeside.
Ønske om mulighed for sletning og eller låsning af indlæg på klubbens forum under køb og salg.
En generel snak omkring undervognsbehandling af smart. SJmobil og klubben/bestyrelsen laver et
samarbejde omkring dette.
Næste generalforsamling skal have mere tid afsat.

Bilag 1

Aalborg den 1. august 2009

Bestyrelsen i smart klub danmark har følgende ændringsforslag til klubbens vedtægter:

§ 3 Medlemskab afsnit 3
Ønskes ændret fra:
Indmeldelse kan ske direkte ved henvendelse til bestyrelsen.
Til:
Indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside.

Begrundelsen for ovennævnte forslag er:
Indmeldelse i klubben foregår i dag via hjemmesiden og der er ikke direkte kontakt til bestyrelsen, da dette
vil være en for tung administrativ proces i forhold til det hjemmesiden kan levere.

Venlig hilsen
Peter Bentsen
Formand
smart klub danmark

Bilag 2

Aalborg den 1. august 2009

Bestyrelsen i smart klub danmark har følgende ændringsforslag til klubbens vedtægter:

§ 3 Medlemskab afsnit 4
Ønskes ændret fra:
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Til:
Medlemmer der vil udmeldes kan meddele dette til bestyrelsen hvorefter deres rettigheder i klub‐regi
ophører ved udgangen af kontingentåret.

Begrundelsen for ovennævnte forslag er:
Den nuværende formulering er i modstrid med at man kan fortabe sit medlemskab hvis der ikke betales
kontingent som skrevet i §4 afsnit 4. Med den foreslåede formulering er det ikke længere et krav at
udmeldelse er skriftlig, men hvis man bare ikke længere ønsker at være en del af fællesskabet så kan man
”nøjes” med ikke at betale kontingent ved næste kontingentudskrivning.

Venlig hilsen
Peter Bentsen
Formand
smart klub danmark

Aalborg den 1. august 2009
Bilag 3

Bestyrelsen i smart klub danmark har følgende ændringsforslag til klubbens vedtægter:

§ 4 Kontingent
Nyt afsnit 6:
Udmeldte og ekskluderede medlemmer har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.

Begrundelsen for ovennævnte forslag er:
Ved den stiftende generalforsamling var det et ønske fra de fremmødte at ovenstående blev en del af
vedtægterne.

Venlig hilsen
Peter Bentsen
Formand
smart klub danmark

Aalborg den 1. august 2009
Bilag 4

Bestyrelsen i smart klub danmark har følgende ændringsforslag til klubbens vedtægter:

§ 3 Medlemskab afsnit 2
Ønskes ændret fra:
Et medlemskab er for en husstand og udløser en stemme ved generalforsamlingen.
Til:
Et medlemskab udløser en stemme ved generalforsamlingen.

Begrundelsen for ovennævnte forslag er:
Ved den stiftende generalforsamling blev der fremsat ønske om en bedre definition af ”en hustand”, da der
er nogle husstande, der har mere end en smart.
Ved at ændre afsnittet er der ikke længere behov for en definition og alle i en husstand kan købe et
medlemskab og derved opnå stemmeret ved generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Peter Bentsen
Formand
smart klub danmark

Aalborg den 1. august 2009
Bilag 5

Bestyrelsen i smart klub danmark har følgende ændringsforslag til klubbens vedtægter:

Ny § 11
Klubben tegnes i almindelighed af formanden.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes klubben af mindst 2/3 af
den samlede bestyrelse.

Begrundelsen for ovennævnte forslag er:
Ved den stiftende generalforsamling blev der fremsat ønske om definition af ”hvem der tegner klubben ud
af til” og en definition af ”hvem der kan sætte klubben i gæld”.

Venlig hilsen
Peter Bentsen
Formand
smart klub danmark

Aalborg den 1. august 2009
Bilag 6

Bestyrelsen i smart klub danmark har følgende ændringsforslag til klubbens vedtægter:

§ 4 Kontingent afsnit 2
Ønskes ændret fra:
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.
Til:
Kontingent ved indmeldelse i klubben beregnes efter følgende metode: Årligt kontingent delt med 4
kvartaler ganget med det antal hele kvartaler der er tilbage til næste helårlige kontingentopkrævning.

Begrundelsen for ovennævnte forslag er:
Sidst på året er kontingentet for nye medlemmer meget lavt (20 og 40 kr.) og udgifterne for klubben
forbundet med nye medlemmer i denne periode overstiger det der indbetales i kontingent.
Administrativt er det nemmere med 4 kontingentbeløb og der går ikke så nemt spekulation i tidspunktet for
indmeldelse.

Venlig hilsen
Peter Bentsen
Formand
smart klub danmark

