Lørdag d. 14. april 2018 – Hotel Aarup Kro, Fyn
33 stemmeberettige.
Referat generalforsamling
•
•
•

Valg af dirigent – Peter B
Valg af referent – Lonnie A.
Beretning

Beretning 2018
Klubben
Linda startede med at fortælle, at klubbens medlemsantal fortsat er nedadgående. Pt. har klubben nu ca.
270 medlemmer mod 370 sidste år. Der kan være mange årsager til. En af årsagerne kan måske findes i den
kontingentstruktur klubben har, hvor medlemmer skal betale fuld pris, upåagtet af, hvornår man melder sig
ind. Siden kontingentet blev lavet om i 2012 til denne form, er antallet af medlemmer gået fra 650 til 270.
Bestyrelsen kan på henvendelser fra kommende medlemmer se, at de ikke kan forstå, at de skal betale
fuldt kontingent allerede fra omkring august.
Kommer medlemmerne så ikke bare til januar? Det gør de sjældent. De ubetalte indmeldelser klubben har i
indbakken fra august til december bliver sjælden til noget, selv om der bliver skrevet til dem ved årsskiftet.
Årsagen skal nok findes i, at så er interessen for klubben faldet.
Man kan jo sige, at hvis man bruger rabataftalerne, så vil man opnå den samme rabat upåagtet af hvornår
man melder sig ind, også er kontingentet tjent ind. Men man kan jo også sige, at man ikke for den store
andel i klubbens arrangementer, når man først er med fra eksempelvis november.
Derfor har bestyrelsen lavet et oplæg til en ny kontingentform, hvor kontingentet gradueres afhængig af,
hvornår på året man indmeldes.
En anden ting, der måske kan få medlemmer i klubben er den nye hjemmeside, hvor man betaler
kontingent med det sammen man laver en brugerkonto.
Tidligere skulle man først lave en brugerkonto, finde en indmeldelsesblanket, modtage en e-mail, logge på
netbank og lave en bankoverførelse. Efter 1 til 2 bankdage kunne klubben manuelt lave de rigtige
rettigheder på hjemmesiden og tilsende medlemmet et medlemskort, som typisk var fremme efter 1 uge.
Alt det sker automastik i dag. Så snart man som nyt medlem har udfyldt formularen og kørt dankortet
igennem er man med. Klubben udskriver fortsat medlemskort, men medlemmet har med det samme det
digitale man kan anvende og rettighederne er sat på siden.
Man kan sige, at der smedes mens jernet er varmt – hvor det tidligere var lidt mere omstændigt og måske
uigennemskueligt. Det kan tænkes at nogle kun har oprettet brugerkontoen og har tænkt ”nu er jeg
medlem” også er der ikke sket mere.
Med ovenstående in mente, så kan man jo spørge:
Hvor mange medlemmer Vil klubben have og er 270 ikke et fint tal?
Man kan også spørge sig selv om man vil betale 300 kr. den 15. november for igen at betale 300 kr. i midten
af december, som kontingentet er tilrettelagt i dag?

Dit Sekretariat

Siden 2012 har klubben haft regnskabshjælp fra Dit Sekretariat. Det blev indført med et udgangspunkt i at
klubben havde 650 medlemmer årligt og til generalforsamlingen blev kontingentet sat op med 60 kr. årligt
for at dække udgifterne.
Dengang oversteg udgifterne det budgetterede, og det første år kom klubben til at betale ca. 86.000 kr. for
medlemsadministration og bogføring (ca. 130 kr. pr. medlem). Derfor blev medlemsadministrationen taget
ud af aftalen og klubben har gennem de sidste 4-5 år haft en fast udgift på ca. 41.000 kr. om året for at få
lavet bogføring og regnskab. I takt med at medlemstallet og udgiftsbilag er faldet er prisen til Dit Sekretariat
til bogføring og regnskabsførelse været uændret. Bestyresen har bedt Dit Sekretariat om at nedbringe
timetallet. Dette er ikke sket.
Bestyrelsen har ikke følt, at kvaliteten af det udførte arbejde har stået mål med forventninger og pris.
Bestyrelsen har derfor opsagt aftalen med Dit Sekretariat, der ophørte pr. 31. januar i år og klubben får
derfor ikke længere nogen hjælp fra dem til at håndtere regnskab mm.
Med den nye hjemmeside bliver det forhåbentligt endnu nemmere at håndtere indmeldelser, betalinger
mm., da det foregår automatisk – det vil tiden vise. Klubben kunne således have beholdt Dit Sekretariat til
opgaven, da det jo minimerer arbejdsbyrden for dem, men belært af erfaring, så vil timetallet nok stadig
ikke falde og fortsat udgøre ca. 130 kr. pr. medlem for bogføring og udarbejdelse af årsregnskab.
Hvad så nu? Da det med betalinger via hjemmesiden er nyt for klubben, så skal bestyrelsen lige finde ud af,
hvad det giver af arbejde, gebyrer mm.
Til at hjælpe har bestyrelsen en kandidat til bestyrelsen, som har sagt ja-tak til at stå for regnskabet og
være klubbens kasserer i mere traditionel forstand, hvis hun bliver valgt ind.
Til næste år, når bestyrelsen har erfaringen med det nye system, priser, arbejdsbyrde mm. kan der
evalueres på, om det var den rigtige beslutning eller om klubben igen skal have hjælpe udefra.

Ny hjemmeside

I februar blev klubbens nye hjemmeside lanceret. Den er bestyrelsen stolte af. Den er flot og den har nogle
funktioner, der måske ikke for den almindelige bruger er synlige, men som gør arbejdet med
medlemsadministration og betalinger nemmere.
Det som hjemmesiden giver medlemmerne er blandt andet:
Digitalt medlemskort
På siden kan man få vist sit medlemskort digitalt. Det kan anvendes på lige fod som den gamle model.
Alle medlemmer har på det digitale medlemskort fået et nyt medlemsnummer, som fremadrettet vil være
det gældende medlemsnummer. Dog har vi i 2018 en overgang med 2 numre for de medlemmer, der
allerede indmeldt og har fået tilsendt et plastikmedlemskort.
Bestyrelsen ved at der er nogle, der er kede af, at have fået et nyt nummer, men det kan vi som sådan ikke
ændre på, da det er tildelt automatisk i forbindelse med konverteringen.
Her bor en smart!

Kortet med ”Her bor en smart” er blevet moderniseret, så man fra sin profil kan angive, om, man vil have
vist en prik på kortet, hvor sin smart holder til. Har man en smart på kortet, så fjernes prikken automatisk
ved medlemskabs ophør og kommer igen, hvis man igen betaler kontingent.

Kalenderen

Klubben har fået en ny kalender, hvor man kan tilmelde sig klubbens arrangementer. Er der betaling til et
arrangement, som til generalforsamlingen i dag, så betales dette direkte ved tilmeldingen.
Hermed sparer klubben administrative opgaver med at sende fakturaer ud, rykkere samt manuelt
vedligehold af tilmeldingslister mm.

Galleri

Efter 10 år har klubben endelige fået et galleri på hjemmesiden, hvor det er muligt at uploade træf-billeder
i de gallerier, som klubben har oprettet eller lave et personligt galleri med billeder af sin smart.

Forum

Klubben forum, som har fulgt klubben siden dag 1 er overført til den nye side. Eneste forandring er et andet
layout. Alle ca 66.000 indlæg tilbage fra 2008 er således fortsat at finde.
Dertil er forum nu lukket helt af for gratister, således at det kun er betalende medlemmer, der kan oprette
og svare på indlæg.

Nye medlemmer

Fra i dag kan man ved indmeldelse betale direkte på hjemmesiden. Så snart betalingen er gået igennem
bliver man tildelt de rettigheder, man skal have på hjemmesiden. Der er adgang til det digitale
medlemskort og man har adgang til klubbens medlemsfordele.

Medlemsadministration

Tidligere vedligeholdte klubbens administratorer manulet adresser i regnskabsprogrammet. Nu skal du selv
rette din adresse, mail, telefonnummer mm. på hjemmesiden og der skal ikke længere bruges frivillig tid
her på.
Alt i alt en hjemmeside, der gør det meget nemmere for klubbens hjælpere, men også en side, som
bestyrelsen håber medlemmerne bliver/er glade for.

Arrangementer

Klubben deltog i smart times i Salou i Spanien sidste år. Det var en varm men også hyggelig tur, men god
deltagelse fra medlemmerne. Nogle kørte selv mens andre tog flyveren og lejede en smart i Spanien
gennem smart.
Til smart times gik rygterne på, at der ikke kom et smart times i 2018. Lørdag aften, hvor arrangementet
normalt bliver præsenteret, var det en form for interimistisk præsentation af, at man i 2018 ville fejre
smarts 20 år i Hambach på fabrikken under sloganet ”let all smarts come home”.
Der er nu annonceret et 20 års jubilæumstræf på fabrikken i Hambach i Frankrig lørdag den 30. juni.
Klubben annoncerer snart hvad der sker af tiltag i forbindelse med klubben til træffet.
Et andet stort arrangement sidste år var vores smart meet i Grenaa. Det var nyt med hotel, eget værelse
med bad – lidt langt fra campinglivet klubben ellers har praktiseret til klubbens smart meet.

Det var flotte omgivelser og maden var der absolut ikke noget at klage over. Der blev kørt en form for bilorienteringsløb, hvor løsningerne skulle findes på ruten, så som ”Hvad er der i toppen vindmøllen” og
”Hvad er Thomas Bagers telefonnummer?”. Cruiseturen blev lidt amputeret pga. vejarbejde på ruten, men
det må bestyrelsen råde bod på i oktober.
Klubbens fødselsdag blev arrangeret af Lasse Juhl, hvor vi besøgte Veteranhaven og PanzerMuseum East.
Det var en veltilrettelagt dag med en dejlig køretur. Tak til Lasse for det.

Den kommende sæson

Vi er godt i gang med 2018 – startende med Generalforsamlingstræffet med brunch og efterfølgende gocart.
10. juni deltager klubben i Gavnøs 30 års jubilæumstræf, hvor der er plads til op til 15 smarter.
Tilmeldingen er åben og der er stadig ledige pladser.
30. juni – 20 års fødselsdag på fabrikken
25. – 26. august – ”smart & baltic” Tyskland, hvor klubben deltager træffet om lørdagen med show and
shine, cruise tur mm. Overnatning i Flensborg hvor der bliver arrangeret en klubaktivitet om søndagen
inden der køres hjem.
19. til 21. august – klubbens 10 års jubilæumsfest. Den har bestyrelsen valgt at holde i Grenaa, samme sted
som sidste år. Det er der 2 årsager til. 1. det er billigt i forhold til andre priser med overnatning der kunnet
findes. 2. Bestyrelsen syntes det var rigtigt godt sted sidste år.

Tak til

Linda takkede bestyrelsen for samarbejdet gennem det sidste år. Efter en travl tid med blandt andet den
nye hjemmeside er der nu tid og kræfter til at se på rabataftaler, jubilæumstræf og alt det andet til
klubben.
Linda takkede klubbens trofaste medlemmer for at bakke op om klubbens tiltag og arrangementer.

Medlemmernes spørgsmål efter beretningen
•
•
•
•
•

Digitalt medlemsnummer – Frode. Hvad gør man hvis man ikke kan bruge en smartphone. Man kan
stadig bruge plastkortet.
Kaj – Galleri. Kan man lave adgang til ikke medlemmer til galleriet for lokaltræf? Det bliver der
undersøgt
Redhat – Viborg træf, få tilmeldinger.. kan man ændre stedet til nogle af de andre træf Ry, Kalø med
mere? Linda: Minitræf generelt, der bliver sat fokus på minitræf generelt, der kigges på det i det nye
år.
Leif: kan man fravælge plastkort? Linda: God ide? måske fluebensordning.. Den kigges der på .
John: Der mangler en dirigentklokke. Den sponsoreres af John og Susan.

Regnskab
•
•
•
•
•
•

It – første rate til IT firmaet bag den nye hjemmeside.
Gave: Veteranhaven – som tak fordi vi måtte komme
Andre events – juletur til Tønder
Overskud 2017 – 11.798,68
Dorte/Jorn: Meget stor formue – Linda: der er betalt godt 40.000 til 2. rate. Det er anbefalet at der
altid står 100.000 hvis alle medlemmer forlod klubben i dag.
Redhat: Der er budgetteret med underskud og endte med et overskud. Flot.

•

Kjovan: meget normalt at der er et beløb pr. medlem, hvis f.eks et event går galt, er det rart der er et
beløb til at dække dette.

•

Regnskabet er underskrevet og godkendt af revisor.

Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
o
o

Bestyrelsen forslår et uændret kontingent på 300,- - indmeldelse stadig 0,- (kan ændres med
et vedtægtsændring i 2019.
Kjovan: Indmeldelsesgebyr på 150,- for nye medlemmer – kan først vedtages i 2019.

Indkomne forslag
Forslag 1 og 2 kan ses her: http://www.smartklubdanmark.dk/index.php?id=258
2 forslag fra bestyrelsen vedr. kontingent ændringer.
De er publiceret på hjemmesiden.
De ligner hinanden. Med ændringerne er klubben mere attraktiv at melde sig ind i gennem
hele året. Ændringerne er en graduering af kontingent, dvs at der er lavere kontingent hvis
man melder sig ind senere på året
Kommentarer fra medlemmerne:
o Kaj: Forslag skal gøre det mere spiseligt at melde sig ind. Kan man give et kvartal og give
stemmeret? Svar fra bestyrelsen: Bestyrelsen vil gerne have forslaget skal gælde med det
samme. Hvis man giver et gratis kvartal – vil man give gratisterne gratis adgang til
fødselsdag og årstræf!
o Jan: Klubben mister ikke ved dette forslag.
o Allan: Mon det rygtes at det er billigere at vente til sidst på året – og så giver det ingen
penge.. Svar fra bestyrelsen: Næppe, men det er en risiko
o Dorte/Jorn: Mere administration ved 75,- + 300,- Forskellige ordlyd på de forskellige forslag?
Svar fra bestyrelsen: Hjemmesiden kan styre dette.
o John: Kan man fjerne de 25% og kun 300,-? Svar fra bestyrelsen: Det kan man godt.
o Peter B: Der skal stemmes om vi beholder nuværende eller om det skal ændres – hvis det
skal ændres, vil der laves en afstemning om ændringerne.
1. afstemning: Skal der laves ændring? Vedtaget at der skal ændres i kontingentet.
2. afstemning: Der stemmes om hvilken model der skal gælde fremover, Model 1, 2 eller 3. (model 3
er meget lig model 1, men man får resterende år gratis mod at man betaler hele det efterfølgende år.
o
o
o
o

•

•
•

Skriftlig afstemning mellem de 3 modeller.
o Model 1 – 4
o Model 2 - 6
o Model 3 – 23 Vedtaget.

Valg ifølge §8
o

o

På valg fra bestyrelsen er:
o Linda Hougaard (smart42) - genopstiller
o Allan Christensen (Bageren) - genopstiller
o Kim Pedersen (Pedersen) - genopstiller ikke (bestyrelsen har en kandidat)
o Lonnie (Almy) foreslået og valgt.
Suppleanter på valg:
o 1. supplant: John Jeppesen (Hvepsen). Hermed 1. supplant
o 2. suppleant: Dorte Corbitsø (Dorte) Genopstiller ikke.
o Kim Pedersen foreslået og valgt. hermed 2. suppleant

Valg af en revisor
Evt.

o
o

Pt. Jan Nøhr. Genopstillede, men trak sig da Ib blev foreslået.
Bestyrelsen foreslår Ib og Hanne. Valgt.

o

Susan – giv bestyrelsen en kæmpe hånd..

