Vespa klub Danmarks GF Lørdag den 11.08.2018 på Årets træf ”Vindkraften”
7500 Holstebro

Følgende deltog:
Nordvest: Elo K J. – Kaj L.
Vestjylland: Martin S ( præsident ) – Johnny T – Peer T –
Nordjylland: Ole T – Preben B.N
Aarhus: Vu – Anni – Jens Peter N
Fyn: Peter L N. – Peter R.
Team Øst: Jens R. – Flemming ( kasserer )
Silkeborg: Søren J. – Mogens H.
Referant: Jens Peter Nørgaard.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Kaj Lorentzen
2. Præsidentens beretning: - se vedhæftet fra Martin
3. Kasseren Regnskab. - Flemming Iversen – Godkendt regnskab blev udleveret – se vedhæftet. Ind Kr.
4.227 – ud Kr. 10.569 – Underskud Kr. 6.341 formue Kr. 19.902
4. Indkommende forslag: fra Vestjylland ønskes behandlet , og som blev udleveret – At VKDK ikke skal
være en bank. Emnet er stedkommet af evt. Aarhus stop, og at VKDK skulle fastfryse deres beholdning til en
evt. ny klub blev etab. – Aarhus klubben fortsætter uændret. Peer begrundede deres forslag, som kørte på
opbevaring af midler i kun 5 år derefter tilhører de indbetalt penge VKDK. 9 deltager havde alle kommentar
og der blev lavet afstemning, den enkelte klub ser på deres vedtægter at beslutter om pengene skal
deponeres ved VKDK i MAX 5 år, eller fordeles til medlemmerne. VKDK SKAL ikke være en bank.
5. Kontingent: uændret Kr. 200 fra hver klub samt Kr. 5 pr medlem.
6. Valg af Præsident: Ingen forslag så Martin fortsætter, men ser gerne et emne til overtagelse til næste års
GF
Valg af sekretær: PT. Ingen, men Jens Peter har lovet at skrive referat til GF så længe han deltager, og der
ikke er en valgt en ny sekr.
Valg af revisor: Finn Bech, Øst

7. Eventuelt – Årets træf. Desværre er Silkeborg som efter eksisterende plan skulle have holdt det i 19 og
Aarhus i 20. Begge siger desværre fra på nuværende tidspunkt grundet manglende opbakning. Ingen af de
øvrige klubber var interesseret, så formanden forslog VKDK står for det. Men hjælp fra hver enkelt klub
som så skal stille med formanden og 1 eller 2 yderlig. Martin vender tilbage.
Martin beder den enkelte klub om at vurderer om de evt. vil og kan stå for årets træf i 2019, og såfremt
komme tilbage til ham.
Luneburg arrg. Evt. et træf i 19, men vi venter at høre nærmer.
Liste med effekter tilhørende VKDK blev udlevet samt liste
GF startede kl. 9.00 og sluttede kl. 10.00. Martin takkede dirigent Kaj for veludført arbejde, samt god ro og
orden.
MVH/ Jens Peter.

