Vespa klub Danmark s Generalforsamling
Lørdag den 12.08.17 i Lønstrup, kl.10.00
Alle Vespa klubber var rep:
Silkeborg. NY Formand Søren Jørgensen & Mogens
VestJylland: Formand Peer, Johnny & Martin
Fyn. Formand Peter Ricambi & Peter Lars
Nord. Formand Ole & Gerhard
Nordvest. Formand Elo
Øst. Hans, Lenard & Flemming.
Aarhus. Bent. Jens & Jens Peter - Formand Johnny syg.
Samt flere medlemmer fra div. Klubber, som fik lov at deltage, men ikke stemmeret.
Dagsorden udsendt til formændene:
Punkt 1. Valg af dirigent: Hans fra Øst ved valgt.
Punkt 2. præsidenten Martin berettede om året der gik – se vedhæftet skriftlig oplæg
Flere kommentar vedr. det for nydeligt afholdt Celle træf i Tyskland bl. fra Martin, Johnny,
Ole, Peter & Hans:
konklusion. Fremover også indkaldelse på VKD s hjemmeside, og gerne Facebook samt de
enkelte klubbers egne hjemmesider. AT Medlemmer bør opfører sig ordentlig og ikke være
uanstændig, uhøflig og lign over for andre medlemmer såvel via tlf. brev samt pr mail.
Herefter blev formandens referat godkendt.
Punkt 3. Kasserer Flemming udleverede underskreven godkendt regnskab for året som viste et overskud på
kr. 277 – samt en egenkapital på kr. 26.243. Blev godkendt med enkelte bemærkninger fra Ole, Peer.
Under Punkt 3. Præsident Martin udleverede en revideret liste over alle de remedier som VKD er i
besigtigelse af. Ingen kommentar, kassen udleveres til Nordvest som står for træf i 20 18, og sørger for den
klub som skal stå for nyt træf i 2019 modtager den osv
Punkt 4. Behandling af indkommende forslag:
1.National træfkalender. 2018 Nordvest – 2019 forventet Silkeborg – 2020 Aarhus
2. Indkøb af merchendies matriale til VKD til udlevering, bytte osv. Kommentar. Peer hvad
de lavede i Esbjerg. Bent fra Aarhus fremviste oplæg til emblem med VKD i – skal undersøge hvad det

koster og vende tilbage, samt bemærkninger fra Ole, Martin, Lenard samt Johnny – konklusion: Der
arbejdet fortsat på div. effekter som kan bruges og oplæg skal fremsendes til præ. Martin.
3. Ved tilmelding af div. Træf – igennem VKD SKAL klubberne hæfte for deres medlemmer
ved manglende betaling…???? . Kommentar: fra Johnny, Martin, Ole, Lenard, Peer & Peter. Her igen Præ.
Martin ind med før nævnt takt og tone, ansvarlighed osv – Men konklusion blev: AT HVER ENKELT KLUB
SELV SØRGER FOR SIN TILMELDING FREMOVER.
Punkt 5. Fastlæggelse af kontingent for kommende år – Uændret 200 kr årlig pr klub samt 5 kr pr. medlem.
Punkt 6. 1. Valg af Viseformand – Peer sagde fra og Johnny fra Vest blev valgt – 2. kasserer var genvalg
Flemming fra Øst – 3. revisor var genvalg Finn Bech fra Øst
Punkt 7. Eventuelt: Præ. Martin vedr. åben kalender - klub ture lagt ind, tilbagemeldinger til Peer – kun en
enkelt klub kommer tilbage. Kommentar fra Peer, Peter kas. Fra Fyn, Peter Ricambi, Johnny, Ole, Søren
Jørgensen NY form. Silkeborg. Der blev tilbudt hjælp til de klubber som kunne ønske det sig det, ikke bare
for fra Esbjerg, men aalt andet lige alle klubber vil hjælpe, så Vespa Danmark bliver mere synlig, og får ny
generationer i gang med at købe og køre Vespa - bare kom frem, her tænkes også på hjemmeside. Hans
vedr. deres Træf på Langeland, Kommentar fra Johnny, at De 3 Tanggaard brødre har altid lært hjemmefra
af deres fader, gør det selv, som skinner igennem. Frem kom evt. VKD lave World træf, kommentar ligger
lagt ud i fremtiden, ideen er god nok, men ny generation skal til. Lenard Vedr. salg af sin gamle, eller en af
sine vespaer – husk altid at sælge et medlemskab af en Vespa klub med Præ. Martin sluttede af med
hvad klubberne vil med VKD..?? snak om det og kom tilbage til ham, at Celle havde taget en del af tiden,
men appellerede at man taler et ordentligt til hinanden, god tone osv. Peer stille sig gerne til hjælp for
klubber, så De igen kunne få fremgang.
Præ. Martin takkede dirigenten for god ro og orden, GF slut kl. 11.30
Ref: Jens Peter Nørgaard, Aarhus.

