Referat fra smart klub danmarks Generalforsamling.
Lørdag d. 18 juni 2011
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af personer til bestyrelsen
Valg af personer til suppleanter
Valg af personer til revisor
Eventuelt.
Valg af Dirigent
Søren Jakobsen (Sj-mobil) blev foreslået og valgt.
Indbydelsen til generalforsamlingen blev lagt for forsiden af
www.smartklubdanmark.dk den 20 maj 2011, og overholder dermed tidsfristen på 4
uger. Søren kunne hermed erklære generalforsamlingen lovlig.
Valg af refarant
Peter Bentsen blev foreslået og valgt.
Fremlæggelse af beretning
Formand Michael Williams fremlagde beretningen.
Efteråret 2010 og efteråret 2011 har været fyld med en spændende arrangementer.
Der har være flere og flere deltagere til de forskellige arrangementer, selv hen over
vinteren har der været mange deltagere, selv om man skulle tro det modsatte.
Selve træffene og arrangementerne er den virkelige del, men klubben har også en
meget stor virtuel del nemlig vores forum og hjemmeside. Her er der også megen
aktivitet, desværre har der også været nogle kedelige episoder.
Specielt en hvor 2 medlemmer følte sig nødsaget til at udmelde sig af klubben, det er
altid meget kedeligt med sådanne sager.
Der var efterfølgende en længere snak og kritik omkring bestyrelsens sammensætning
og måden hvorpå dette var sket. Det var en sag hvor suppleant Lilly indtrådte i
bestyrelsen i stedet for Michael T.
Sagen kunne måske ha’ været håndteret på en mere elegant måde en tilfældet var,
men ingen af de involverede parter ønskede at gøre en større nummer ud af dette.
Fremlæggelse af regnskab
Karin Rye gennemgik hovedtallene i det fremsendte regnskab.
Der er sket en regnskabsteknisk ændring, da bestyrelsen har valgt at indtægtsføre
kontingenter i de år de tilhøre selv om de indbetales i december året før. Dette vil give
et mere retvisende billede af årets samlede økonomi.
Kommentarer til regnskabet.

Klubben skal ikke bare skrabe penge sammen, de skal bruges, og som udgangspunkt
gå i nul!
Svar: Der er nødvendigt at der er noget arbejdskapital i foreningen, men som
udgangspunkt er bestyrelsen enig i at der ikke bare skal skrabes penge sammen.
Må udvalgene bruge nogle penge på arrangementer?
Svar: Den model som er lagt op til er at klubben betaler et beløb til hver deltager i et
arrangement. Hvis det er et ”bredt” arrangement så kan dette beløb måske være
højere, end hvis det er et smalt arrangement som kun tiltrækker en mindre del af
klubbens medlemmer.
Der er større udgift end indtægt på ”butikken”
Svar: Da der er tale om relativt små beløb, laves der ikke status ved årsskiftet, for at
tælle lager op og værdisætte lager. Men der er lager men det er ikke værdisat i
regnskabet.
Hvis omsætningen i butikken bliver større, vil man naturligvis begynde at værdisætte
lageret i regnskabet.
Yderligere informerede formanden om at der er planer om at lave form for teknisk
ekspertise som kan hjælpe med forskellige ting omkring smarten, det kunne også være
hvis der er konflikter mellem et medlem og et værksted. Men der skal ikke ansættes
personer som f.eks. en advokat eller lignende.
Er det er budget?
Svar: Der er ikke lavet et offentlig budget, men internt har der været fastsat nogle
beløbsrammer for de enkelte arrangementer, f.eks. sommertræffet m.m.
Herefter fulgte en længere snak om hvad medlemmerne får ud af deres kontingent,
specielt en snak om at ikke betalende medlemmer ikke skulle have lov til at skrive
indlæg på forum. Forskellige løsningsmodeller blev diskuteret, og en hurtig
afstemning viste også at et flertal af de fremmødte ikke havde noget imod hvis det
kun var de betalende medlemmer som kunne skrive indlæg på forum.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et kontingent på 240kr om året.
Dette blev vedtaget.
Indkomne forslag
Der var 2 indkomne forslag.
Første forslag var fra bestyrelsen, og som var et præcisering af hvor lang tid en
suppleant sidder, hvis denne indtræder i bestyrelsen.
Tilføjelsen til §8 lyder:
Hvis en suppleant indtrædes i bestyrelsen følger denne valgperioden for det
bestyrelsesmedlem der erstattes.
Forslaget blev vedtaget.
Andet forslag var fra medlem Karin Yde, som gik på at klubben ikke længere skal
arbejde med et gradueret kontingent, men at man betaler fuldt kontingent uanset
hvornår man indmelder sig.

§4 vil derefter lyde:
Kontingentet er helårligt og forfalder pr. 1 januar. Kontingentet fastsættes på
generalforsamlingen. Ved indmeldelse i klubben betales fuldt kontingent for det
pågældende kalenderår.
Forslaget blev vedtaget.
Valg af personer til bestyrelsen
Der skulle vælges 2 personer til bestyrelsen.
Følgende var på valg:
Michael Williams (Will_Nest)
Henning Bokan (Stump)
Carsten Smidt (Smart C)
Bjarne Adolfsen (Bullerad)
De 4 kandidater lavede en kort præsentation af dem selv.
Da der var 4 kandidater men kun 2 pladser, var der skriftlig afstemning.
Resultatet af afstemninger var at følgende personer blev valgt til bestyrelsen.
Michael Williams
Henning Bokan
Valg af suppleanter
De to kandidater til bestyrelsen som ikke blev valgt ind, accepterede at gå ind som
suppleanter i stedet, stemmeantallet afgjorde om de var 1 eller 2 suppleant.
Der var ikke yderligere kandidater.
Suppleanter
1. Carsten Smidt
2. Bjarne Adolfsen
Valg af revisor
Følgende blev foreslået og valgt.
Flemming Pedersen. (Xana.)
Eventuelt
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at lave en handlingsplan samt budget.
Udvalgene efterlyste nogle retningslinjer samt rammer for det arbejde de udfører, og
generalforsamlingen blev opfordret til at kontakte udvalget hvis man havde ønsker til
styling og performance udvalget.
Afsluttende korte bemærkninger.
Det kunne være fedt at være med til f.eks. FF sammen med Swift klubben.!
Hvilke udvalg, er disse offentliggjort?
Svar: der er camping og fritid samt styling og performance udvalg pt.
Søren Jakobsen orienterede kort om hans tanker for camping og fritids udvalget.

