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Referat fra smart klub danmarks generalforsamling 
fredag den 24. maj 2019, kl. 20.00 
 
Formand Linda Hougaard Bentsen (smart42) indledte generalforsamlingen præcis kl. 20.00 ved at ringe 
med dirigentklokken (doneret i 2018 af John Jepsen (Hvepsen) og hustru i anledning af klubbens 10-års 
fødselsdag). 

De fremmødte blev budt velkommen til dette års generalforsamling, der kommer til at forløbe efter 
dagsordenen i de fremlagte vedtægter (nyeste udgave vedtaget i 2018). 

 
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. varslerne i vedtægternes 
§ 6 og derfor var beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.  

Der var udleveret 29 stemmesedler inden generalforsamlingens start. 

 
2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslog Susanne Nørregaard Pedersen (Overhexen) som referent. 

Susanne (Overhexen) blev valgt. 

Hvis det bliver nødvendigt med stemmetællere, må disse udpeges senere konstaterede dirigenten. 

 
3. Beretning 

Linda berettede om klubbens medlemstal og den vedtægtsændring der blev indført sidste år. 

I 2016 have klubben 370 medlemmer i 2018 (på denne tid af året) havde vi 270 medlemmer. Her i 2019 er 
der 256 medlemmer. 

Normalt mister klubben 100-150 medlemmer ved årsskiftet og historisk set kom der ikke mange nye 
medlemmer i klubben i sidste halvår, da kontingentet var 300 kr. hele året. 

På sidste generalforsamling fik vi vedtægterne ændret til et gradueret kontingent: 

• Ved indmeldelse i perioden 1/7 til 30/9 betales for de 2 sidste kvartaler i indeværende år, svarende 
til 50% af årskontingentet. 

• Ved indmeldelse i perioden 1/10 til 31/12 er resten af indeværende år gratis og der betales 
samtidig det fulde kontingent for det efterfølgende år. 

 
I tal: 

• I 2017 var der i alt 18 nye medlemmer i perioden 30/6 til 31/12. 
• I 2018 var antallet af nye medlemmer 64 i perioden 30/6 til 31/12. 

 
En forøgelse på 46 medlemmer hvoraf: 
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• 36 har betalt 150 kr. heraf er 16 også medlem i 2019. 
• 28 har betalt 300 kr. som gælder for resten af 2018 og hele 2019 

 

Det vil sige, at vi er gået fra 18 til 64 nye medlemmer kun på baggrund af kontingenterne. 

Der er stadig ca. 100 der er udmeldt – men vi har vendt udviklingen. Man kan drage den konklusion, at 
uden vedtægtsændringen havde vi været ca. 210 i stedet for 256 medlemmer i dag. 

Fremtidens antal medlemmer er svær at spå om – men vi skal nok ikke forvente de samme høje antal, som 
vi var år tilbage. Hvis vi kan forblive på mellem 200 og 300, så skal vi nok være tilfredse.  

Dels, så sælges der jo ikke så mange nye smarter i danmark, så man kan egentlig kun forvente at antallet af 
smarter på den danske veje bliver mindre – og dermed også antallet af medlemmer i klubben. Så det vi 
måske skal blive bedre til er at fastholde vores medlemmer. 

Regnskab 

Dit sekretariat er nu helt ude af vores klub. Lonnie har overtaget regnskabet og har gjort et kæmpe stykke 
arbejde for at få det konverteret til et nyt regnskabssystem og få fundet ud af det med online betalinger, 
gebyrer til nets mm. Som vi siger – næste år bliver det nemmere. 

Ny hjemmeside 

Den nye hjemmeside, som vi fik ved årsskiftet har, som vi håbede, gjort det nemmere at administrere 
medlemmer ved årsskiftet, nemmere at få nye medlemmer, der blot skal betale, når interessen er der og 
betaling til arrangementer. I bestyrelsen håber vi, at I også syntes at det er nemmere. Der er selvfølgelig 
funktioner og andet, som den gamle side havde, som ikke er med, men så kan den nye side så meget mere. 
Eksempelvis galleriet, den online betaling, smarter på kortet, kun for medlemmer og medlemsstyret 
indhold, eksempelvis manualerne – som tidligere var ulogisk placeret i forum. 

Nyt klubtøj 

Måske I har set det på hjemmesiden – og ellers kan I se det på os – vi har fået nyt tøj i shoppen. Vi har 
bestræbt os på, at design mm. skal falde i tråd med den gamle kollektion, således at vi stadig ligner 
hinanden og der er genkendelighed i designs mm. 

Det nye er blandt andet at man kan vælge egen model smart – eller den man ønsker man har på sin T-shirt. 
Bil i toppen og smart klub danmark nedad. Selve T-shirten er samme model, som den gamle. 

Der er en ny model polo. De medlemmer, der var med i Salou kender modellen, da det var den, der blev 
brugt til klubtrøje til det træf.  

Der er en ny jakke i et tyndere materiale med hætte, en trøje med lynlås uden hætte og en vatteret vest. Vi 
har ikke fået en kollektion hjem af størrelser. Vi har endnu ikke fået solgt det vi købte ved sidste kollektion, 
så det vil vi helst ikke bruge penge på, at brænde inde med (igen). Men – I er velkomne til at komme og 
mærke og evt. prøve det vi har på, hvis I er interesseret i størrelserne. Vi repræsenterer ikke alle størrelser, 
men dog et lille udsnit. 

Der er også en ny rygsæk og en køletaske. 

Arrangementer siden sidste generalforsamling 

Klubben haft følgende arrangementer i kalenderen siden sidste generalforsamling: 
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• Go-cart i forbindelse med generalforsamlingen.  
• Byfest i Langholt 
• Gavnø 
• 20 years smart – smarts 1 dags arrangement ved fabrikken i Hambach.  
• Time for smart i Tyskland 
• Knuthenborg Safari 
• Jyllands Park Zoo – aflyst. Måske vi prøver Givskud i 2019? 
• Juleflæsk – Jelling Kro, Gulerodshuset og Vodskov Kro 
• Juletur til Flensborg 
• Besøg hos Hessel i Tilst. Vi vil gerne se om vi kan lave flere af den slags. 

 

Vi har fået genbesøgt listen af mini-træf, så den nu indeholder: 

• Restaurant Kitzchen (tidl. Karoline) v. Middelfart 
• Enø v. Karrebæksminde 
• Vikingeskibsmuseet v. Roskilde 
• Køge Marina, Køge 
• Ringstedet i Ringsted 
• Ry Ny Veterantræf, Siimtoften, 8680 Ry 
• Kalø Tirsdagstræf ved Kalø Vig 
• Bil og Burger ved Memphis Mansion ved Randers 

 

Alle 3 steder i Jylland har vi valgt at ligge det sammen med et allerede eksisterende bil-træf, for at se, om 
det kan lokke lidt flere smart folk til. 

Bestyrelsen er altid åbne for forslag og ændringer til mini-træf-stederne, eller hvis der er et træf I mener, 
det kunne være sjovt at prøve at lave. 

smart meet 2018. Klubbens 10 års jubilæumsfest 

Det var en dejlig fest. Der var gode omgivelser. Lækker mad og glade deltagere. Vi var på en dejlig cruisetur 
på Mols og hyggen var i højsædet. Og – vi fik vores egen sang. 

Jeg håber de af jer, som er med i dag, der også var med til træffet synes I fik valuta for pengene. For som I 
nok kan se i det omdelte regnskab, så var det ikke billigt. Men pengene var givet rigtig godt ud. Retur til 
medlemmerne i form af træf, aktiviteter og derigennem samvær. 

Tak til alle som var med til at gøre smart meet 2018 til noget helt specielt. 

Den kommende sæson 

Da et af vores primære formål jo er at lave arrangementer, så har vi allerede en del i kalenderen til jer. 
Eksempelvis: 

• Smart roadstertræffet i Ans den 8. juni 
• Gavnø den 16. juni 
• Norge i starten af juli 
• Fødselsdagstræf – som vi planlægger her efter smart meet. 
• Juleturen, som sikkert kommer til at gå til Lübeck 
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Formanden afsluttede beretningen med at takke bestyrelsen for samarbejdet og takkede samtidig de 
trofaste medlemmer for fremmøde.  

Dirigenten orienterede om, at man nu var velkommen til at stille spørgsmål til formandens beretning. 

Spørgsmål/bemærkninger fra generalforsamlingen:  

Steen Bronke (Bronski) spurgte til hvordan man på hjemmesiden kan melde fra til et arrangement, man 
allerede har meldt sig til. Bestyrelsen ser på det og vender tilbage.  

Da der ikke i øvrigt var spørgsmål til formandens beretning, blev denne herefter taget til efterretning. 

 
4. Regnskab 

Kasserer Lonnie Almy (Almy) fremlagde og gennemgik regnskabet for 2018, der er underskrevet af 
bestyrelsen, samt revideret og godkendt af revisor Ib Sørensen (Ib) den 17. Maj 2019. 

Regnskabet var lagt frem, så generalforsamlingen kunne følge med under gennemgangen. 

Regnskabet for 2018 udviste et underskud på kr. 84.810,02, hvilket var forventet iht. budget og henset til 
det store arrangement i anledning af klubbens 10-års fødselsdag. 

Lonnie bad generalforsamlingen bemærke, at i forhold til tidligere år er der sparet på udgifterne til 
bogholderi, regnskabssystem, hjemmeside m.v., og at bestyrelsen i øvrigt bestræbte sig på at 
medlemmerne skulle have mest muligt for kontingentet. 

Lonnie gjorde opmærksom på, at klubben ikke længere har noget varelager, da merchandise nu skal 
forudbestilles. 

Spørgsmål/bemærkninger fra generalforsamlingen:  

Jimmy Christiansen (Redhat) spurgte, om det var muligt at få budgettal med i regnskabet. Lonnie oplyste, at 
de vil være med til næste år, hvor der også vil være tal med for flere år i det nye regnskabssystem, der først 
er taget i brug i år. 

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. 

 
7. Valg ifølge § 8 

På valg fra bestyrelsen (2 på valg i ulige år for 2 år): 



Side 5 af 6 

På valg i år var Allan Dyrbye Kristensen (Skiltepusheren), der var villig til genvalg, og Brian Isen (isendk), der 
ikke ønskede at genopstille. 

Som kandidat foreslog bestyrelsen den nuværende suppleant Kim Pedersen (Pedersen). 

Dirigenten forespurgte, om der var yderligere, der ønskede at opstille, hvilket ikke var tilfældet. 

Allan (Skiltepusheren) og Kim (Pedersen) var herefter valgt for 2 år. 

 
Suppleanter på valg (for 1 år ad gangen):  

Dirigenten oplyste, at der skulle vælges 2 suppleanter. 

Bestyrelsen oplyste, at den hidtidige 1. suppleant John Jepsen (Hvepsen) var villig til genvalg. 

Da den hidtidige 2. suppleant Kim Pedersen (Pedersen) nu var valgt til bestyrelsen, foreslog bestyrelsen 
Dorte Corbitsø (Dorte), der tidligere har været suppleant. 

 

Der var ikke andre kandidater, der ønskede at stille op. 

Generalforsamlingen kvitterede med klapsalver, og dirigenten konstaterede, at John (Hvepsen) herefter var 
valgt som 1. suppleant, og Dorte (Dorte) som 2. suppleant, begge for 1 år. 

 
8. Valg af revisor 

Nuværende revisor Ib Sørensen (Ib) var villig til at afgive hvervet til medrevisor Hanne Sørensen (Fie), 
hvilket bestyrelsen bakkede op om. 

Generalforsamlingen kvitterede med klapsalver, og Hanne (Fie) var herefter valgt som revisor uden 
modkandidat. 

 
9. Eventuelt 

Under eventuelt var ordet frit. 

Kaj Schneider (Coolkaj) spurgte, om det for at reklamere bredere for klubbens mini-træf var muligt at give 
adgang for ikke-medlemmer til at se oplysninger om mini-træffene på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen 
lovede at drøfte det og se på, om det også var teknisk muligt. 

Hanne (Fie) åbnede op for en længere drøftelse af brugen af ”rigtige navne” eller brugernavne i klubregi, da 
hun syntes det nogle gange var svært at vide hvem, der var hvem. 

Peter (smart42dk) spurgte om det var muligt at slå et brugernavn op på hjemmesiden, og dermed finde 
medlemmets rigtige navn. 

Linda (smart42) oplyste: Det rigtige navn fremgår ikke på listen med brugernavne, da det er i i Forum-delen 
og dette synkroniseres ikke med hjemmeside-delen, da det er 2 forskellige platforme. 

Jimmy (Redhat) foreslog, at man i sin profil indsætter profilbillede, og Peter (smart42dk) opfordrede til at 
man skriver sit ”rigtige navn” i signaturen. 
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Efter flere indlæg om muligheden for at bruge både brugernavn og ”rigtigt navn” lovede bestyrelsen at tage 
det op som en udviklingsopgave, idet man dog også blev nødt til at skele til tidsforbrug og eventuelle 
omkostninger, da der bl.a. var nogle tekniske udfordringer i forhold til forum/officiel medlemsliste m.v. 

Bestyrelsen opfordrede desuden til at man bruger medlemskortene, hvor både brugernavn og ”rigtigt 
navn” fremgår. 

Kaj (Coolkaj) efterlyste en holder til medlemskortet, så man kunne have det på synligt, og der blev straks 
uddelt kortholdere til alle, der ønskede det. 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var yderligere under eventuelt, hvilket ikke var tilfældet, hvorefter 
ordet blev overladt til formanden for afsluttende bemærkninger. 

Formanden sagde tak for god ro og orden og konstaterede, at dette års generalforsamling meget 
tilfredsstillende var afviklet på lige under 1 time. 

Linda ønskede de nu valgte bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor tillykke og sagde tak for 
indsatsen til afgående bestyrelsesmedlem Brian (isendk), hvilket blev efterfulgt af klapsalver fra 
generalforsamlingen. 

Den nye bestyrelse afholder efter generalforsamlingen konstituerende møde, og udfaldet vil senere blive 
meddelt klubbens medlemmer. 

Generalforsamlingen hævet. 

Der blev ringet af med den autoriserede klokke. 

 
Referent: Dirigent: 

 
____________________________ ____________________________ 

Susanne Nørregaard Pedersen Peter Martin Bentsen 

 


