Referat fra smart klub danmarks generalforsamling fredag den 19. maj 2017, kl.
20.00
Formand Linda Hougaard Bentsen (smart42) bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Martin Bentsen (smart42dk) som dirigent.
Peter (smart42dk) blev valgt og takkede for valget.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. vedtægterne og derfor
var beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Der var 36 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Susanne Nørregaard Pedersen (Overhexen) som referent.
Susanne (Overhexen) blev valgt.

3. Beretning
Formanden bød igen velkommen og præsenterede den siddende bestyrelse.
Der har siden sidste generalforsamling sket 2 udskiftninger i bestyrelsen, da Buller og Reitoft hver især pga.
personlige årsager udmeldte sig af bestyrelsen. Klubbens suppleanter, Brian og Allan K, er derfor trådt ind i
bestyrelsen.
Medlemsstatus
Klubben har i dag ca. 337 medlemmer. Heraf har de 34 medlemmer været med fra starten i 2008, da
klubben blev stiftet. Der her igennem tiden været 1.470 betalende medlemmer i klubben og på klubbens
hjemmeside er der gennem årene oprettet 4.300 profiler. Hvilket ikke er dårligt. Det betyder, at folk ved vi
er her – de mangler bare at melde sig ind og/eller lade være med at melde sig ud.
Antallet af medlemmer er fortsat nedadgående. Det er ikke så mærkeligt når man kigger på, at salget af
smarter i Danmark stort set er ikke eksisterende. Men derfor vil vi jo gerne have de ejere, der allerede har
en smart med i klubben. Hvis man søger på nettet kan man se, at der i Danmark er registreret ca. 3.840
smarter – fordelt på alle modeller
Det vil sige, at vi i klubben har ca. 10% af ejerne i klubben. Tallet har været højere og den primære årsag til
udmelding er at man enten ikke bruger klubbens tilbud eller har solgt sin smart.
Linda opfordrede til at ”sælge klubben med”, når medlemmerne sælger deres smart (og husk at købe en
smart, når der skal købes ny bil).
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Sponsorater og rabataftaler
Klubben har fortsat en god række rabataftaler med forskellige interessenter. Dertil har vi sponsoraftaler
med smartcars, Skiltemaleren, Aros Forsikring og Myreexpressen som hver især støtter klubben økonomisk
1 gang årligt.
Fra klubbens start har vi endvidere haft en sponsoraftale med smart danmark – hvor vores kontakt altid har
været Karsten Frederiksen, som mange af jer har haft fornøjelsen af at møde blandt andet til smart meet.
Da smart ikke rigtig har noget salg i danmark har smart danmark i år valgt at trække deres støtte til smart
klub danmark. Det er vi selvfølgelig kede af – både at samarbejdet er ophørt, men også at der ikke er salg af
den bil, som vi andre jo syntes er en af de bedste biler på markedet.
Derfor er Karsten her heller ikke i år. Vi håber jo selvfølgelig at vi sammen på et andet tidspunkt kan
genoptage samarbejdet – men så skal der jo nok ske noget radikalt på bilmarkedet.

Arrangementer
Klubben har i 2016 være til smart times i Hamborg, hvor vi var repræsenteret med 59 personer i 38
smarter. Det var et stort fremmøde (flere end til smart meet i år).
Før smart times havde vi smart meet, som har afstedkommet en del kritik. Dels på overnatningen på
campingpladsen og dels i form af at ”klubben” ikke snakker nok med deltagerne og at konkurrencerne er
unfair med aftale præmier til vinderne.
Det adresserede Linda med følgende:
Jeg personligt prøver at komme rundt og hilse på alle og jeg ved at den resterende bestyrelse også forsøger
at komme rundt og snakke med de fremmødte. Men det er jo ikke altid nok. Husk at I, som er gamle og
garvede medlemmer, også skal huske at komme rundt og snakke med de, der måske ser nye ud eller
”gemmer sig” lidt i krogene. Men det går også den anden vej. Er man ny, så sker der jo ikke noget ved at
stikke lappen frem og sige ”hej, jeg er…”.
Omkring overnatningen, så prøver vi i år ”hotel-løsningen” hvor alle har et værelse med eget bad og toilet.
Prisen er nok lidt højere end på en campingplads, så hvis I heller vil tilbage til camping, så skal I huske at
skrive jeres mening på evalueringen.
Omkring banko sidste år. Så var præmierne ikke aftalte. I banko er det tilfældighederne der angiver hvem
der vinder – og alle præmier var op forhånd lagt op til de enkelte spil og blev uddelt i den rækkefølge.
Til Show & Shine, så er det rigtigt, at den samme bil kan vinde den samme kategori mere end en gang. Er
man utilfreds med at den med ”flotteste bagende” vinder mere end en gang, så må man jo stille op med
noget der kan give de andre smarter konkurrence.
For at ryste posen med kategorier har vi i år lavet en afstemning før smart meet på hjemmesiden med nye
og gamle kategorier. Det har givet lidt ændringer og alle kategorier kræver ikke nødvendigvis at man har
style sin smart. Vi har eksempelvis ”bedste hverdagsbil” og ”sjoveste detalje” som jo i princippet kan været
et sæt terninger fra tanken til 25 kr.
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Som noget nyt sidste år lavede vi en ren roadster tur, som vi gentager igen i år – indbydelsen kommer ud
umiddelbart efter smart meet.

Omkring arrangementer, så har vi også vores mini-træf. De er med dalende opbakning og vi hører ofte, at
nye medlemmer er kørt ”forgæves” og er de eneste på p-pladsen. Det er selvfølgelig ærgerligt, når det sker.
Jeg vil gerne opfordre til at I deltager i de forskellige mini-træf, så vi kan tage godt imod de nye og pleje de
eksisterende relationer vi har i klubben.
Hvis tendensen fortsætter, så kan det være, at vi skærer ned på antallet, så der ikke er så mange mini-træf,
så medlemmerne måske rigtig gerne vil af sted, når de så er der.
Administration
Vi har opsat vores webudbyder, for at flytte hjemmesiden til en billigere løsning. Jeg ved ikke, om I har
mærket forskel på hastigheden. Vi kan ikke – og det har vi sparet ca. 8.000 kr. på årligt.
Dertil har vi i starten af dette år udskiftet vores regnskabsprogram eConomics med WinkasAir. Det sparer vi
ca. 6.000 kr. på årligt.
Det, der er planen, er at vi skal have vores hjemmeside overført til også at være Winkas. Der er pt. en
kravsspecifikation inde hos Winkas, som vi afventer deres tilbud på i forhold til at lave et design og lave fuld
integration mellem regnskabssystemet, hjemmesiden og medlemsadministrationen.
Det vil sige at når vi får et nyt medlem, så opretter man sig på hjemmesiden og betaler med Dankort og
man er med det samme oprettet i regnskabssystemet og med de rigtige rettigheder på hjemmesiden fra
starten – fordi man jo har betalt med det samme. I dag er dette baseret på mange manuelle opgaver.
Dertil kan arrangementet også betales med Dankort ved tilmelding.
Når alt er på plads – så betyder det også for jer, at I bliver overført til den nye hjemmeside og bliver
tilknyttet Dankortbetaling til kontingentet. Når alt er på plads, så kommer der mere information ud om det.
Prisen: ca. 10 kr. pr. Transaktion, som vi pt planlægger er indeholdt i kontingentet, så der ikke kommer
gebyrer på dette.
Næste år: 10 års jubilæum
I 2018 bliver smart klub danmark 10 år – og det skal fejres! Bestyrelsen glæder sig til at kunne fejre det
sammen med jer og vi har mange planer i spil, til hvad der skal ske. Vi håber I vil være med, når vi
fremlægger planerne – måske året i smartklubben bliver lidt anderledes end vi har set tidligere.
Det kunne være at vi holder et lille forårstræf med generalforsamling også laver smart meet henne omkring
fødselsdagen. Måske der kommer et jubilæumsskrift – mens der er nogen der kan huske hvad der er sket
de første 10 år. Vi skal nok sige til, når vi ved mere – så vi håber I vil være med – og give en hjælpende
hånd, hvis vi får brug for det.

Linda afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen for samarbejdet. Linda takkede også klubbens
sponsorer og samarbejdspartnere og takkede alle de medlemmer, der troligt kører til træf og viser klubben
frem.
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Dirigenten orienterede om, at man nu kunne stille spørgsmål til formandens beretning.
Bemærkninger fra generalforsamlingen:
Henrik (HGS) sagde tak for fødselsdagsturen, hvorefter formanden undskyldte for den ubevidste
forglemmelse og takkede Ib (ib) og Hanne for et rigtig godt arrangement.
Heidi Nielsen (Tøzz) bemærkede, at der allerede sidste år under eventuelt blev talt om en PDF-fil, der kunne
printes fra klubbens side, med lidt om klubben til at lægge i forruden, når man parkerer sin Smart et sted.
Formanden måtte beklage, det det havde man ikke fået set så meget på endnu, hvilket ville ske
fremadrettet.
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

4. Regnskab
Formanden fremlagde og gennemgik regnskabet for 2016, der er underskrevet af bestyrelsen, samt
revideret og godkendt af revisor den 21. marts 2017.
Regnskabet var lagt frem, så generalforsamlingen kunne følge med under gennemgangen.
Regnskabet for 2016 udviste et overskud på kr. 24.185,92.
Dirigenten bemærkede (meget jysk), at ”det jo ikke var så skidt”, når der hensås til det faldende
medlemstal.
Jimmy Christiansen (Redhat) spurgte til posten Merchandise (varelager), og formanden oplyste, at
merchandise afskrives fuldt ud.
Keld (Kjovan) spurgte, om det var rigtigt, at der havde været en medlemsnedgang på 100 medlemmer, og
formanden måtte desværre bekræfte dette.
Dirigenten spurgte, om der var flere spørgsmål under punktet regnskab, hvilket ikke var tilfældet.
Generalforsamlingen tog herefter regnskabet til efterretning.

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen foreslog uændrede forhold, det vil sige kontingent kr. 300,00 pr. år og intet indmeldelsesgebyr,
hvilket blev mødt med klapsalver fra generalforsamlingen.
Dirigenten tog klapsalverne til udtryk for, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Side 4 af 6

7. Valg ifølge § 8
På valg fra bestyrelsen (2 på valg i ulige år for 2 år):
Det blev oplyst, at både Allan Kristensen (Skiltepusheren) og Brian Isen (Isendk) genopstiller.
Dirigenten forespurgte, om der var yderligere, der ønskede at opstille, hvilket ikke var tilfældet.
Allan (Skiltepusheren) og Brian (Isendk) blev genvalgt for 2 år.

Suppleanter på valg (for 1 år ad gangen):
Dirigenten oplyste, at begge pladser jo var ledige, og at man var åben for forslag fra forsamlingen.
Formanden fortalte lidt om, hvad det indebærer at være suppleant i smart klub danmark(hård formand +
lange møder), og at suppleanterne var meget velkomne men ikke tvungne til at deltage i de månedlige
bestyrelsesmøder på Skype og deltage aktivt i arbejdet.
Som tidligere suppleant bemærkede Allan (Skiltepusheren), at man rent faktisk bliver hørt, selvom man ikke
har stemmeret.
Efter uddeling af ”bestikkelse” fra Allan (Bageren) meldte både John Jeppesen (Hvepsen) og Dorte Corbitsø
(Dorte) sig som kandidater, hvilket generalforsamlingen kvitterede for med klapsalver.
John (Hvepsen) blev valgt som 1. suppleant, og Dorte (Dorte) blev valgt som 2. suppleant, begge for 1 år.

8. Valg af revisor
Susanne Nørregaard Pedersen (Overhexen) genopstillede ikke som revisor, og dirigenten efterlyste
kandidater til posten.
Jan Nøhr (JHN) stillede sig selv til rådighed og blev valgt uden modkandidat.

9. Eventuelt
Under eventuelt var ordet frit, og det blev bl.a. bemærket, at Mini-træf i både Viborg og Århus var meget
dårligt besøgt. Der blev efterlyst forslag til tiltag.
Keld (Kjovan) spurgte til, om rabataftalen med Hessel i Herning var ændret, da han var blevet nægtet rabat.
Det følges der op på af bestyrelsen.
Allan (Skiltepusheren) fortalte, at der er spurgt til, om man syd for grænsen (Claus & Co. i Flensborg) er
interesseret i at lave rabataftaler med klubben, og at der bliver arbejdet på det p.t.
Klaus (Klav) spurgte, om der kunne oplyses cirkapriser ved parallelimport via Claus & Co., hvortil Allan
(Skiltepusheren) svarede, at det tager han fat i ved samme lejlighed.
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Dirigenten spurgte, om der var yderligere under eventuelt, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter ordet blev
overladt til formanden for afsluttende bemærkninger.
Formanden sagde tak for nu og bemærkede med et glimt i øjet, at der nu var gået over en time (1 time og 2
minutter).
Hun ønskede de nu valgte bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor tillykke og sagde tak til den
afgående revisor, hvilket blev efterfulgt af klapsalver fra generalforsamlingen.
Generalforsamlingen hævet.

Referent:

Dirigent:

Susanne Nørregaard Pedersen

Peter Martin Bentsen
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