Referat fra smart klub danmarks Generalforsamling
lørdag 24/5-2014
Formand Linda Hougaard Bentsen (smart42) bød velkommen. Hvorefter dagsordnen jævnfør § 6 i vedtægterne
blev påbegyndt.

1. Valg af dirigent
•
•
•
•

Bestyrelsen foreslog Peter Bentsen (smart42dk) som dirigent og det blev enstemmigt vedtaget.
Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Da
indkaldelsen var offentliggjort 11/4-2014 på foreningens hjemmeside.
Der blev sikret at ingen af de 60 fremmødte stemmeberettigede medlemmer manglede stemmesedler.
To stemmetællere blev valgt: Susan Jeppsen og Linn Matthisson.

2. Valg af referent
•

Bestyrelsen foreslog Jimmy Christiansen (Redhat ) som referent og det blev enstemmigt vedtaget.

3. Beretning
Linda startede med at præsentere bestyrelsen.
Lonnie - er bestyrelsens kontakt til HCV og har ansvar for rabataftalerne
Keld - ansvar for klubbens messeudvalg
Bjarne - merchandise og klubbens kontakt til de kinesiske leverandører
Allan - opdateringer af træf på hjemmesiden og Facebook
Linda - hjemmeside, nye medlemmer mm.
Kim - hjælper Nuller med messerne
Claus - rabataftalerne sammen med Lonnie
Dertil så arbejder bestyrelsen i fællesskab om de forskellige arrangementer, eksempelvis smart meet.
Klubbens tal
smart klub danmark har i alt 539 medlemmer pr. 21 maj 2014. Heraf er 74 % mænd og 26 % kvinder.
Medlemmerne er placeret geografisk med 58 % på Jylland/Fyn og 42 % på Sjælland. Dertil har klubben 4 stk.
udenlandske medlemmer.
Der er 60 medlemmer, de har været medlem siden klubbens start.
Regnskab
Klubben har en sund økonomi. Sidste år ikke var så opløftende, da det var det år, hvor klubben indkasserede et
historisk underskud på ca. 69.000 kr. Heldigvis var der en opsparing, som kunne dække underskuddet.
Det regnskabsår, klubben lige er kommet ud af, er så omvendt lidt for godt, da overskuddet er en kende stort.
Bestyrelsen har godt nok haft et budget men har også været en smule forsigtig med at bruge penge. Dette dels
for ikke at komme i samme situation som i 12, men også for at få en fornemmelse af, hvad det koster at drive
klubben. Selv om der er holdt igen, så håbes der ikke, at medlemmerne føler, de er gået glip af noget da
klubbens har gennemført arrangementer som der plejes samt dertil at fejre klubbens fødselsdag.
Bestyrelsen arbejder fortsat ud fra et budget, som i år har giver luft til lidt større tilskud til de forskellige
arrangementer, da kontingentpengene jo også skal ud at lave aktiviteter.
Bestyrelsen arbejder også ud fra at der skal været et vist beløb på kontoen til perioder med uforudsete udgifter
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eller hvis der skulle opstå medlemsflugt. H.C. Vestergaard (klubbens bogholderi) anbefaler, at vi ca. har
100.000 på bogen. Dette mener bestyrelsen er fornuftigt at arbejde hen imod, så klubben kan betale dens
kreditorer indtil eventuelle aftaler kan blive sagt op. Dertil så er det fint med en egenkapital, så klubben kan
købe en ny kortprinter, hvis den gamle eksempelvis skulle gå i stykker.
Shoppen
Ved årsskiftet åbnede klubbens nye webshop, som er et samarbejde med Profilsport. Det er Profilsport der ejer
shoppen og det er dem, der står for indkøb, trykning, forsendelser og evt. reklamationer. Klubben tjener et vist
beløb pr. solgte enhed. Det klubben tjener er ca. det samme, som da man selv stod for indkøb mm. Nu er det så
blot et overskud uden klubben reelt skal gøre noget selv, andet end at vælge, hvad der skal være i kollektionen.
Ulempen er selvfølgelig, at man ikke umiddelbart kan prøve tøjet inden man køber, men det mener bestyrelsen
bliver opvejet af de fordele shoppen giver klubbens medlemmer. Dels fordi der nu altid er alle størrelser og
farver på lager i både dame - og herremodellerne og dels fordi klubben ikke skal ud at købe for 30-40000 kr. til
lager med størrelser og farver, som man reelt ikke ved om kan blive solgt. Dertil så skal klubben ikke køre
rundt med tøj, der både fylder i privaten og i bagagerummet hos de, der har haft ansvaret for det. Hertil sparer
vi frivillig arbejdskraft til pakning forsendelse mm.
Profilsport er at finde efter generalforsamlingen og frokosten, så I kan prøve tingene og evt. bestille på nettet.
Det bliver ikke en tradition at de kommer til træf, eller at klubben har ting fra shoppen på lager I kan prøve.
Efterhånden, som tingene kommer i omløb, så kan man jo lige prøve hinandens jakker eller cardigans, hvis man
skulle være i tvivl om størrelsen. Dertil, så bliver shoppen også udbygget med måleskemaer.
Der er stadig en smule småting og flag, som sælges fra bagagerummet, men det er ikke længere den primære
salgskanal.
Arrangementer
Vi er en aktiv klub og det afspejles også i det store fremmøde medlemmerne stiller med til de fleste
arrangementer. I det forgangne år er der blandt andet arrangeret følgende for klubbens medlemmer:
Smart meet
Fabriksbesøg
Smart times
Minitræf og andre småtræf
Scandinavian Motor Show i Fredericia og København
Som noget nyt blev klubbens fødselsdag fejret, og der arbejdes på, at det skal gentages i år.
Et andet nyt tiltag fra bestyrelsen er, at der er nedsat et udvalg til varetagelsen af klubbens 2 udstillinger til
Scandinavian Motor Show i Fredericia og København. Udvalget arbejder seriøst med begge udstillinger og
klubben vandt en 2. plads for flotteste klubstand ved sidste messe. Formålet med klubbens deltagelse er jo som
sådan ikke at vinde præmier, men at vise klubben og vores medlemmers biler frem. Præmien er kærkommen og
afspejler også seriøsiteten i det arbejde, der bliver udført. Udstillingerne kræver en del frivillig hjælp, som også
tilbydes fra medlemmerne, når der spørges. Tak til medlemmerne for det.
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Hustandsmedlemmer
Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen hjemmearbejde for i form af, at finde en måde at håndtere
hustandsmedlemmer på, så man i en hustand med 1 smart og 2 aktive brugere, hvor begge kan få fornøjelse af
den lukkede del af forum.
Bestyresen har fundet en løsning, der betyder, at man som medlem kan få tilknyttet et ekstra login til sin konto.
Dette login koster ikke noget, men er en medlemsfordel. Hustandsmedlemmet har ikke medlemskort eller
stemmeret til generalforsamlingen. Ønsker man det, så koster det et fuldt kontingent på lige fod med alle andre.
Bestyrelsen håber at generalforsamlingen syntes, at det er en god løsning. Det var nemt og billigt at
implementere. Der er 5 logins, der er hustandsmedlemmer,
Fremtiden
Bestyrelsen forventer at lave nogenlunde de arrangementer der normalt arrangeres. Dertil kommer der nogle
ture, som ikke er laver før, så man kan få lidt mere variation i udbuddet og forsat give de aktive medlemmer lyst
til at komme ud sammen med klubben.
Der er endnu ikke arrangeret et fabriksbesøg. Bestyrelsen håber at det kan blive i efteråret, men ved jo ikke
endnu, hvornår de kan tage imod besøgende i forhold til offentliggørelsen af den nye smart fortwo og forfour.
Når den nye smart kommer, så håber bestyrelsen, at den kommer til Danmark og at klubben får lov at være med
på den ene eller anden måde.
Klubbens trænger som sådan også til en ny hjemmeside. Ikke fordi den gamle fejler noget, men den er på
forældet software, både på vores server og selve programmet. Når software er forældet, så giver den en
potentiel sikkerhedsrisiko i form af, at den bliver nemmere at hacke.
Tak
Til slut takkede Linda klubbens sponsorer og samarbejdspartnere for den hjælp de tilbyder, når der de bliver
spurgt.
Klubbens medlemmer fik også tak for deres altid glade og åbne sind til klubbens arrangementer og på klubbens
forum. Linda var glad for at der stort set aldrig skal bedes om "kammertonen", som så mange andre steder på
nettet.
Linda takkede og bestyrelsen for det gode samarbejde.

4. Regnskab
•
•
•

Lonnie Almy (almy) præsenterede regnskabet.
Der var ingen kommentarer, og regnskabet blev taget til efterretning.
Lonnie præsenterede budget for 2014.

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
•
•

Linda fremsatte bestyrelsens foreslag om uændret kontingent og indmeldelsesgebyr.
Der var ingen kommentarer til dette, og det blev enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag
•

Der var ingen indkomne forslag.
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7. Valg ifølge §8
•

•
•

På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer
suppleanter
Lonnie Almy (almy)

Claus Reitoft (Reitoft)

Linda Hougaard Bentsen (smart42 )

Kim Pedersen (Pedersen)

Keld Madsen (Nuller)
Der var ingen kandidater udover de eksisterende som alle genopstillede og blev valgt.
Først blev bestyrelsesmedlemmerne valgt, derefter suppleanterne.

8. Valg af en revisor
•
•

Jonna Nielsen (Jonna) Genopstillede ikke.
Susanne Nørregaard Pedersen (OverHeXen) stillede op og blev valgt enstemmigt.

9. Eventuelt
•

Keld: forklarede lidt om SMA: Scandinavian Motorshow Arbejdsgruppe's arbejde. Eksempelvis havde
gruppen demonstreret farveskifte på en Smart på 8 minutter. For at tiltrække intresserede til klubbens
stand. Og opfordrede folk til at melde sig til at hjælpe til. Især hvis man har noget spændende stående i
garagen at vise frem.

•

Britt Nørregaard Pedersen (Britt): Havde i forbindelse med et skoleprojekt skullet søge generelle
oplysninger om klubben og Smart. Hvilket havde været vanskeligt at finde.
Derfor foreslog hun at synliggøre flere af disse oplysninger på en offentlig del af hjemmesiden.
Linda kommenterede dette: Nogle af oplysningerne kan findes på hjemmesiden. Andre kan ikke og der
er også spørgsmål omkring at holde dem opdaterede. Eksempelvis kønsfordelingen i klubben bliver
vedligeholdt udenfor hjemmesiden. Men der vil blive arbejdet videre med ideen.

•

Ib Gunner Sørensen (ib): I forlængelse af Britt's forslag. Vil det være godt om beskrivelse af klubben og
dens medlemmer, herunder aldersfordeling, synliggøres.
Linda kommenterede dette: Har tekster der forklarer det til nogle klub postkort mv. det er bare ikke på
hjemmesiden. Der vil blive arbejdet videre med ideen.

•

Peter Christiansen (smartwise.dk): Det ville være en god ide med en liste over faciliteter hos
medlemmer på den lukkede del af forum.
Ideen hermed er at eksempelvis hvis man har et problem og er langt hjemmefra. Kan man slå op på
listen og se om der er et medlem med garage man kan låne til et akut problem....
Ideen blev drøftet i lokalet, blandt andet med denne kommentar fra Ib: En ting han ville kunne bidrage
til en sådan liste ville være ferieparkering. Da han har plads og bor tæt på en lufthavn.

•

Christine Barholt (Barholt): Det er svært at ligge billeder på flickr, kunne der komme galleri på
hjemmesiden?
Linda kommenterede dette: Det virker bredt med flickr, da man nemt kan finde flere brugeres billeder.
Har selv ønsket et galleri på hjemmesiden. I forbindelse med opdatering af softwaren til foreningens
hjemmeside vil der blive undersøgt mulige løsninger. Omend hvis en løsning findes vil der formentligt
blive begrænsninger. Da foreningen ikke har ubegrænset serverplads.

•
•

Susanne: Opfordrede til at takke bestyrelsen for deres arbejde med en klapsalve, hviket blev
efterkommet.
Linda: Takkede og hævede mødet.
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