
Referat fra generalforsamling i Smart Klub Danmark 

22. maj 2022 

Formand Linda Hougaard Bentsen bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent 

Peter Martin Bentsen blev valgt. 

Peter konstaterede, at generalforsamling var lovligt indkaldt med mindst 4 ugers varsel, da den var 
offentliggjort på klubbens hjemmeside den 22.april 2022. 

 

2. Valg af referent 

Karina Kjærulff Sørensen blev valgt. 

 

3. Beretning 

Formand Linda Hougaard Bentsen aflagde klubbens beretning. 

Linda indledte med at sige, at det havde været en meget hyggelig weekend, hvor det var dejligt at hilse på 
både gamle medlemmer og især de nye medlemmer, der for første gang var med til Smart Meet. 

Linda nævnte, at beretningen både ville se tilbage på året, der gik og se fremad. Linda kom ind på følgende 
punkter/emner: 

• Vi gider ikke at høre om Corona – men det er godt at vi i år igen kan have ledsagere med til 
generalforsamlingen (da de ikke var inviteret med sidste år på grund af pandemien). Ledsagere 
uden et medlemsskab har jo ikke stemmeret, men da det for mange er hele husstandens Smart og 
dermed hele husstandens medlemskab, så det er forståeligt, at ledsagerne gerne vil med til 
generalforsamlingen – og vi er også glade for, at ledsagerne ønsker at deltage og lytte med. 

• Som vi har set de foregående år, så går medlemstallet lige så stille nedad. Pr. 31/12-2021 havde 
klubben 250 medlemmer (efter pandemien). I dag (ca. halvvejs inde i 2022) er vi 195 medlemmer. 
Hvis vi kigger til udlandet, så er det samme mønster, man har set i bl.a. Smart Klub Schleswig-
Holstein. Da de oprettede klubben var der stor tilslutning, entusiasme og pionerånd. I dag er det 
Tordenskjolds soldater, der styrer klubben og medlemstallet er lidt pø om pø. 
Det samme i Danmark med vores klub. Da Smart Klub Danmark blev oprettet, var der de første år 
en entusiasme, der gjorde, at vi til generalforsamlingerne havde kampvalg helt ned på 
revisorposten. Der var også en fornemmelse af, at medlemmerne deltog i alle arrangementer – 
bare der var Smart’er med. Vi har oplevet, at folk er kørt fra grænsen til Hals i Nordjylland blot for 
at spise en is med andre folk fra klubben. 



Der er vi ikke helt længere og spørgsmålet er, om vi skal det? Skal vi op på 650 medlemmer, som vi 
var engang, eller skal vi arbejde på at være en klub med et stabilt medlemstal?  

• Hvis vi kigger indad i Smart Klub Danmark, hvad kan vi som klub så gøre for at tiltrække nye og 
fastholde de eksisterende medlemmer? Det er vel det, man kan kalde et godt spørgsmål. 
Der vil jo altid være en vis udskiftning af medlemmerne i en bilklub. At eje en Smart er jo ikke en 
livstidsting for alle. Nogle skifter bil tit – andre ikke så tit. Og når der skiftes, er det ikke altid til 
Smart igen - men måske til en bil af andet mærke. Det er nok et fåtal, der vælger en Smart igen blot 
for at kunne være medlem af Smart Klub Danmark. Førstegangskøbere af en Smart gør det nok 
heller ikke for at kunne blive medlem i Smart Klub Danmark. 

• Klubbens oprettelse faldt sammen med at importen af Smart blev genoptaget af Mercedes. Før det 
havde der været en del parallelimport. Det gjorde, at der kom mange Smart’er på markedet ret 
hurtigt. I dag er salget stagneret, og det er fornemmelsen, at der i dag bliver importeret flere 
Smart’er fra Tyskland, end Mercedes sælger fra deres butikker. 
Salget af Smart’er, import eller ej, kan vi som klub ikke påvirke særligt meget. Vi kan muligvis være 
med til at inspirere til et køb, men hvem der har dem på hylden og hvor mange de reelt kan sælge, 
det er lidt ude af vores hænder. 
Men antallet af solgte Smart’er har helt sikkert en indvirkning på vores medlemstal. Når der ikke 
sælges flere, end der gør, vil det have en negativ indvirkning på antallet af potentielle nye 
medlemmer af klubben. 
Nu er det ikke sådan, at der ikke kommer nye medlemmer. Det gør der. Vi ser også at tidligere 
medlemmer kommer tilbage. 

• Så hvad kan vi påvirke. Hvad er det klubben kan og hvor er det vi kan rykke på noget i forhold til 
vores medlemsantal? 
Vi må starte med at se på, hvad vi tilbyder vores medlemmer. Det er primært hjemmesiden, 
rabataftaler samt aktiviteter og træf. Det gør vi til en pris på 300 kr. årligt + evt. deltagergebyr på 
arrangementerne. 
Lidt pop-smart kan man sige, at hvis man ser på inflationen, så har det i de sidste 10 år ikke været 
billigere at være medlem af Smart Klub Danmark, end det er i dag. Kontingentet har kostet 300 kr. 
årligt siden 2012. 
Er prisen afskrækkende for nye medlemmer? Måske 
Er prisen afgørende for fastholdelsen og tiltrækningen af nye medlemmer? Måske. 

• Hjemmesiden, som jo er et af vores kerneområder, er også vores største administrative udgift. 
Driften og supporten er ikke billig, men den opfylder nogle moderne og selvfølgelige behov for de, 
der besøger den. Der er online betaling af kontingent, online betaling af deltagergebyrer til 
arrangementer samt medlemsadministration. Så selvom den er dyr, får vi udført meget for 
pengene. Opgaver, som ellers skulle varetages af frivillig arbejdskraft, der skulle sørge for 
udsendelse af e-mails til alle nye medlemmer med et kontonummer, opfølgning på indbetalinger, 
registrering på hjemmesiden af nye medlemmer, indskrivning i regneark mm.  
Dertil har vi 24-7 support, så går hjemmesiden ned i weekenden, så bliver den fikset i weekenden. 
Noget man nok ikke kan forvente, at en frivillig sidder standby til at gøre. 
Kan hjemmesiden være med til at fastholde og tiltrække flere medlemmer? Det håber vi. 
Kan hjemmesiden blive bedre og dermed fastholde og tiltrække flere medlemmer? Måske. 



• Det andet kernepunkt er vores brede udvalg af rabataftaler. 
Der sker løbende en udskiftning aftalerne, men mange af dem har været med os hele vejen siden 
klubbens start. 
Kan rabataftalerne være med til at fastholde og tiltrække flere medlemmer? Det håber vi. 
Kan flere/andre rabataftaler være med til at fastholde og tiltrække flere? Måske. 

• Det tredje kerneområde er vores aktiviteter og træf. 
I årenes løb har vi prøvet mange ting – og det kan være svært at blive ved med at finde på noget 
nyt. I bestyrelsen bliver vi nemt fanget i de gamle fast mønstre med ting, der er afprøvet og som 
har været en succes, men som måske ikke længere er det. 
Vi laver aktiviteter, der gerne skulle tiltrække medlemmer fra hele landet. Vi har også mere 
regionale aktiviteter – f.eks. minitræf, som på Sjælland er meget velbesøgte men i Jylland har svært 
ved at finde fundament og tilslutning. 
Andre gode aktiviteter og træf er Gavnø, Roadstertræffet og Knuthenborg. 
Dertil har vi træf med betaling – f.eks. Smart Meet og Fødselsdagstræffet. Når det er med 
overnatning bliver det måske nemt en dyr omgang. 

• Kan klubbens arrangementer være med til at fastholde og tiltrække flere medlemmer? Måske. 
Det er jo ikke alle, der melder sig ind, fordi de kan komme til Smart Meet - men måske mere pga. af 
hjemmesiden og rabataftalerne – og så kommer det sociale aspekt med som en positiv sidegevinst. 

• Kan flere/andre træf være med til at fastholde og tiltrække flere medlemmer? Det tror jeg. 
Vi tror, at klubben trænger til lidt fornyelse, når vi tænker aktiviteter og træf. Det kunne være fedt 
med nogle flere endags-/halvdags træf, hvor især nye og kommende medlemmer mere 
uforpligtigende kan melde sig til og se klubben an, inden man melder sig ind eller tilmelder sig et af 
de større arrangementer, der kræver medlemskab og koster penge, og hvor man måske skal bruge 
en weekend på det. 
Derfor arbejder vi i bestyrelsen på at tænke i nye baner og finde på nye ting. Gerne noget i eget 
lokalområde - så man kan være tovholder. Det behøver ikke nødvendigvis at være noget, der koster 
penge at deltage i. Det må gerne være uformelt - og hvis det kommer med en uges varsel, fordi 
vejrudsigten ser fin ud – så er det også muligt. Lidt mere spontanitet ville ikke skade. 
Det kunne være: En køretur på Blokhus Strand, med besøg ved ishuset, en køretur hvor man fylder 
den lille lokale færge op kun med Smart’er eller en køretur i Søhøjlandet. Det kunne også være en 
tur i drive-in-bio eller andet, der kunne være sjovt, hvor man er sammen som Smart-ejere med 
Smart’en. Er der brug for et lille tilskud fra klubben, så er der også plads til det. 
Vi håber virkelig, at der kommer nogle gode nye inspirerende ideer. Sig endelig til, hvis I ligger inde 
med en ide til en tur, et besøg eller andet. 

• Vi er Danmarks smarteste klub – men vi behøver ikke være den med færrest medlemmer og kun 
dyre weekendophold i kalenderen. 

Til slut takkede Linda for samarbejdet – både tak til bestyrelsen, revisoren og til alle medlemmer, som 
trofast bakker op om klubben. 

Særligt tak til dem, der trækker et ekstra læs, når medlemmerne mødes. Enten ved at stille telt op, 
sørge for beachflag, medbringe kaffe, bage kage eller stå for hele forplejningen til f.eks. Gavnø. Det er 
de personer, der som altid er med til at gøre klubben til en klub. 



Beretningen affødte følgende kommentarer/spørgsmål: 

Stedet i Grenaa har nu været brugt nogle gange pga. pris mv. – men der kunne være steder på f.eks. Fyn 
eller Sjælland. Forslag er meget velkomne. Henvendelse til bestyrelsen, hvis der er nogle ideer. 

Arrangementskalenderen er ikke et diktatur – så man er velkommen til selv (spontant) at organisere en tur, 
som man kan annoncere på hjemmesiden og på Facebook. 

Beretningen skal ikke formelt godkendes af forsamlingen – men det blev den. 

 

4. Regnskab 

Årsrapport (regnskab) for 2021 var omdelt. Kasserer Lonnie Almy havde følgende bemærkninger: 

Normalt skal man føre lagerstatus på varelager i en forening (merchandise).  Lonnie har undersøgt 
spørgsmålet hos en revisor. Revisoren har oplyst, at så længe varelager er minimalt, så kan man 
straksafskrive og man behøver ikke at føre lagerstatus på varelageret. Det spiller også ind, at der er tale om 
et specielt varelager, som ikke har nogen umiddelbar omsætningsværdi for andre. 

Foreningen skal have et minimumsbeløb stående i tilfælde af nedlæggelse af foreningen. Måske kan man 
på en eller anden måde tydeliggøre dette i regnskabet fremover – altså hvor meget, man skal have stående 
i reserve. 

Årsrapporten skal ikke formelt godkendes af forsamlingen – men det blev den. 

 

5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 

Bestyrelsen foreslog, at fastholde kontingent på 300 kr. om året samt, at der ikke skal være noget 
indmeldelsesgebyr. 

Dette blev vedtaget af forsamlingen. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg ifølge §8 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. I lige år (som i år) vælges 3 medlemmer. 

Linda Hougaard Bentsen, Lonnie Almy og Allan Christensen var på valg. Linda Hougaard Bentsen og Allan 
Christensen genopstillede. Lonnie Almy genopstillede ikke. Der var derfor en åben post. Bestyrelsen 



foreslog Henrik Georg Sørensen. Der var ingen andre kandidater til bestyrelsen. Linda, Allan og Henrik blev 
derfor valgt. 

Lonnie Almy har været kasserer i foreningen indtil nu. Lonnie fortsætter fremover med at varetage 
bogholderi- og regnskabsfunktionen for klubben. Når den nye bestyrelse konstituerer sig, vil det 
bestyrelsesmedlem, der konstitueres som kasserer, således have det formelle ansvar for regnskabet – men 
i det daglige vil det være Lonnie, der udfører kassereropgaverne. 

Bestyrelsen er selvkonstituerende. 

Der skulle vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. 

De nuværende 2 suppleanter var Henrik Georg Sørensen, som lige er valgt til bestyrelsen, og Carl Erik 
Andersen, som ikke genopstillede. Der skulle derfor findes 2 nye bestyrelsessuppleanter. 

Jannik Pallesen blev valgt som 1.suppleant. 

Morten Bo Hansen blev valgt som 2.suppleant. 

 

8. Valg af en revisor 

Nuværende revisor - Hanne Hauge - genopstillede ikke. 

Niels Peter Skov Andersen blev valgt. 

 

9. Eventuelt 

Foreningen har stadig diverse merchandise/reservedele fra indkøbet hos Hessel på lager. Linda har en liste, 
hvis nogen er interesseret. 

Tak til Lonnie for samarbejdet i bestyrelsen. Lonnie fortsætter som regnskabsdame fremover. 

Der blev efterlyst mulighed for at kunne se tilmeldinger til minitræf uden at være logget ind. Dette kræver 
desværre – rent teknisk - at man har en profil på hjemmesiden.  Der skal også være mulighed for at melde 
sig fra, hvis man har tilmeldt sig. 

Forslag om minitræf med indbygget cruisetur. Det kan man bare gøre. 

Husk at bruge klubbens Facebookside – den er meget brugt, så man når langt ud med budskabet. 

Husk at notere, hvis man deltager i events – så andre kan se, at der kommer nogen. 

Efterlysning af mulighed for oprettelse af begivenhed på Facebooksiden, så man kan markere, at man 
deltage. Man skal bare skrive til Allan Dyrbye Kristensen, som sørger for oprettelse af begivenheden. 

Bestyrelsen vil se på ”sammenlægning” af Facebooksiden og Facebookgruppen. 



Som medlemmer skal vi huske at dele ting på Facebook. 

 

Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og nedlagde dirigenthvervet. 

Linda bød velkommen til nye i bestyrelsen og suppleanter. 

Tak for i dag og kom godt hjem. 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Linda Hougaard Bentsen 

Næstformand: Allan Dyrbye Kristensen 

Kasserer: Henrik Georg Sørensen 

Bestyrelsesmedlem: Allan Christensen 

Bestyrelsesmedlem: John Jeppesen 

 


