Referat fra smart klub danmarks Generalforsamling
lørdag 13/6-2015
Formand Linda Hougaard Bentsen (smart42) bød velkommen.

1. Valg af dirigent
•
•

Bestyrelsen foreslog Lonnie Almy (almy) blev foreslået og valgt.
Dirigent Lonny konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet: offentliggjort 13 maj på
hjemmesiden. Og også beslutningsdygtig jævnfør foreningens vedtægter.

2. Valg af referent
•

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

3. Beretning
Beretningen blev præsenteret:
Bestyrelsens sammensætning
Linda startede med at fortælle om bestyrelsens sammensætning. Den er reduceret, fordi der er 2 fra bestyrelsen,
der har trukket sig efter kun 1 år af deres 2 årige valgperiode. Den ene er Lonnie. Hun skal med sin mand til
Kina og bo i 2 år. Den anden er Keld, der har trukket sig pga. at Scandinavian Motor Show ikke længere bliver
arrangeret, hvorfor han så ikke længere kan udføre det for klubben han helst vil. Claus og Kim er derfor trådt i
bestyrelsen og skal sidde den resterende periode for henholdsvis Lonnie og Keld og de vil være på ordinær valg
om 1 år. Linda takkede Keld og Lonnie for den indsats de har gjort for klubben.
SMA
Efter nytår blev udstillingen Scandinavian Motor Show lukket ned af arrangørerne. Det er rigtig ærgerligt, da
den udstilling jo også gav smart klub danmark gode muligheder for at vise klubben og vores biler frem. I
forbindelse med messen havde smart klub danmark sit eget SMA-udvalg, der varetog aktiviteterne omkring
udstillingen. Udvalget var drevet af Nuller med Lena og Kim som trofaste udvalgsmedlemmer. Deres arbejde
og medlemmernes deltagelse og engagement i udstillingerne gav klubben 2 stk. anden pladser som bedste
klubstand. Som en konsekvens af nedlukningen af udstillingen, ønskede udvalgt at blive nedlagt. Linda takkede
Keld, Lena, Kim og de medlemmer, der har deltaget i messerne og vist klubben frem, og de hjælpere, der var i
kulisserne. Deltagelsen i Scandinavian Motor Show gav jo 2 pokaler. De står i dag ved smartcars, hvis der er
nogen der vil se dem.
Økonomi
I 2012 havde klubben et bragende underskud. Det underskud har bestyrelsen arbejdet hen imod at få vendt til et
overskud, der gerne skulle give smart klub danmark den økonomiske ballast til at klare os igennem et 1 år uden
kontingenter – i tilfælde af medlemsflugt eller anden uforudset økonomisk modgang. Det er lykkes. Bestyrelsen
har med mådehold og simpel budgetlægning igennem de sidste 2 år fået dækket underskuddet og tilmed sparet
op, så klubben igen har en sund økonomi. Dette uden medlemmer har haft en forringet kvalitet af klubbens
tilbud eller et begrænset antal tilbud.
Bestyrelsen lægger fortsat budget og nu skal kontingenterne ud at lave aktiviteter og reklame for klubben.
Status på klubben
510 medlemmer pr. 8. juni 2015, heraf har 53 medlemmer, som har været med fra starten.
Der er 76 % mænd og 24% kvinder i klubben.
I Jylland og på Fyn bor 57% af vores medlemmer og på Sjælland de resterende 43%.
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Arrangementer
Ud over de almindelige programpunkter som mini-træf, smart meet og smart times, så har klubben i de sidste
12 måneder haft følgende på programmet:
Kalifornien træf i Tyskland
Gavnø Classic Autojumble – som vi lige har gentaget for 1 uge siden
Time for smart i Nürnberg med – 10 personer i 6 biler.
Smart introdag I Middelfart, hvor smart danmark havde inviteret til at se og prøve den nye smart 453
Juleafslutning med stegt flæsk – nu også med Nørresundby
Beerwalk i Aalborg
Vejle Ådalscruise, som Ib havde arrangeret for klubben
Træf ved wasnngo
Træf hos smartcars,
Tour de Odsherred,
6 års fødselsdagen på Sjælland
Der har desværre også været lidt aflysninger pga. manglende tilmelding. Det var Juleturen til Tivoli og
fabriksturen til Hambach i maj.
Når bestyrelsen har sundet sig ovenpå smart meet, så vil de gå i gang med at planlægge programmet for den
næste periode. Der kommer de sædvanlige gengangere som fødselsdagen, smart times – hvor vi jo lige skal
omkring slutsamlingen af forfour også må vi se, hvad der ellers kommer på kalenderen.
Medlemmerne blev opfordret til at kontakte bestyrelsen hvis de hører eller læser om arrangementer, som det
kunne være relevant, at medlemmerne om, at når de er ude til træf, så er de ambassadører for smart klubben, så
tag godt imod de nye ansigter og husk at gør lidt reklame for vores andre arrangementer. Det er også en måde at
få flere nye med på.
Afslutning
Linda afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen for samarbejdet. Susanne, vores revisor, blev også takket
og alle medlemmerne blev takket for at hjælpe klubben og være positive ambassadører for smart klub danmark.
Kommentar til beretningen
• Der var et par kommentarer fra salen om et lovet skab til pokaler vundet til SMA. Der endnu ikke var på
plads hos Smartcars.dk.
• Der var et par kommentarer og debat omkring tilmelding på hjemmesiden af nye medlemmer. Der har
været nogle der måske har meldt sig til som bruger og troet de har indmeldt sig i klubben ( ikke
modtaget girokort ).
• Det foreslås at det kunne det gøres mere klart på forskellige måder. Formanden opfordrede til at hvis
man hører om sådanne tilfælde. Så kontakt formand med brugernavn så de kan hjælpes.

4. Regnskab
•
•
•
•
•

Regnskabet blev forelagt af Lonny.
Godt samarbejde med vores leverandør af medlemsservice blev fremhævet.
Det blev indskærpet at man ikke må benytte kontooverførsel til kontingent; benyt altid FI nummeret på
indbetalingskortet, så de kan se hvem det er fra. FI nummeret er personligt til det enkelte medlem.
Kommentar fra salen om opstilling af regnskab, sidste års tal. Nyt regnskabssystem går man ikke kan se
sidste års tal. Der ses på at få det med igen næste år.
Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
•

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indmeldelse, det blev vedtaget.
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6. Indkomne forslag
•

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg ifølge §8
•

På valg var bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der blev fundet nye kandidater til suppleanter. Alle
blev valgt uden modkandidater.
Bestyrelsesmedlemmer
suppleanter
Allan (bager)

Britt Pedersen (Britt)

Bjarne (bullerad)

Brian isen (Isendk)

8. Valg af en revisor
•

Susanne Nørregaard Pedersen (OverHeXen) stillede op og blev valgt enstemmigt.

9. Eventuelt
•

•
•

•
•

Keld orienterede om at en drone ville filme os ved afgang fra campingpladsen og mens vi er på
Valdemar Slot. Der var mulighed for at henvende sig til droneoperatørerene. Hvis man ønskede særlig
fokus på sin bil, eks. mens vi var på Valdemar Slot.
Alle billeder og video fra dronen vil kunne hentes. Og hvis man vil have store format plakater banner
etc. vil der være mulighed for det til en god klubpris.
Kommentarer til dronen: Kan det komme på youtube? Ja det kan frit bruges, campingpladsen og slottet
vil også bruge det i deres markedsføring.
Diverse praktiske ting ift. cruise til valdemar slot mm blev gennemgået, blandt andet:
Hold os samlet som kortege, ikke for stor afstand.
Kanal 7 på PMR'en, gentag eventuelt meddelser hvis i er midt i feltet. Radioerne kan ikke altid nå fra
den ene ende af kortegen til den anden.
Salen gav bestyrelsen et stort bifald for deres arbejde.
Mødet blev hævet

Referat fra smart klub danmarks Generalforsamling lørdag 13/6-2015
Side 3 af 3

