Referat af
Generalforsamling i Vespa Klub Danmark
LØRDAG 1. AUGUST 2020 kl. 9:00
Generalforsamlingen afholdtes på adressen:
Skåstrup Strandlejren, Strandgyden 28, 5400 Bogense
Deltagere:
Alle klubber var repræsenteret med i alt 18 deltagere.
Punkt 1.

Valg af dirigent.
JP (Jens Peter) - Godkendte rettidig indkaldelse
Referent blev: Flemming Bynge (Vespa Klub Vestjylland)

Punkt 2.

Præsidentens beretning. Kopi af skrevet beretning – vedlagt
Beretningen godtaget med akklamation.
Martin ønsker at fratræde hvervet og vil støtte ny præsident aå meget som muligt.

Punkt 3.

Kasserer Flemming fremlægger de reviderede regnskaber fra det forløbne år.
Præsidenten fremlægger revideret liste over klubbens aktiver (pokaler m.v.)
Kassereren fremlagde tallene for 2018 først, dette specielt fordi generalforsamlingen af flere årsager
ikke blevet afholdt, men regnskabet aflægges alligevel årsopdelt.
2018 affødte ingen kommentarer og godkendtes.
Derefter fremlagdes 2019 som blev gennemgået lidt mere detaljeret og godkendtes også med
akklamation.

Punkt 4.

Behandling af indkomne forslag.
1. Martin Sørensen: Opdatering af træfkalender fremadrettet
Træf skal planlægges med længere horisont så der er mere tid til planlægning – gerne 3 – 4
år om muligt.
Diskussion om frivillighed og forpligtelse. Alt er dog frivillig basis så forpligtelsen er mere
moralsk.
List opsat må generalforsamlingen:
2021 Vestjylland (20-års jubilæum i 2020, men Corona har forskudt alt.)
Vender tilbage til bestyrelsen/Præsidenten om OK!
2022 Team Øst
2023 Nordjylland
2024 Vespa Klub Danmark (Fælles regi)
2025 Nordvest foreslået – skal undersøges internt før tilsagn.

Aarhus ønsker ikke at afholde træf da man på sigt forventer at afvikle klubben.

Diskussion om emnet havde følgende indlæg:
Ole (Nord) foreslog træf afholdt i samlet Danmark regi, så der var et par fra hver klub, der
arbejder sammen om at arrangere.
Johnny (Vest) foreslog at hvis man trækker sig med kort frist som arrangør, så må man
lægge 10.000, - kr. i ”bøde” for at trække sig så der er kapital til at arbejde videre med.
Det blev også foreslået at holde central gentagende gange på Fyn – Skårup Strand, hvor vi
er, da det både er centralt og billigt (sammenlignet med større byers muligheder (Århus og
København m.fl.)
Hvis ovenstående er i Danmark (fælles) regi kan hver klub bidrage økonomisk og med et par
fra hver klub, der melder sig til arrangementsgruppen.
Peter Wulff (Fyn) foreslog at undersøge ”pakkeløsning” – tjekke med hoteller, vandrehjem
og lign. om de kan og vil give et økonomisk overkommeligt tilbud. Krav om adgang til
fælleslokale, hvor vi kan hygge som vi plejer.
Århus fortalte om deres genvordigheder med at opretholde et klubliv/en klub. Der blev
diskuteret livligt om muligheder for at sikre genoplivning eller alternative måder for at sikre
en fortsat klubeksistens.
Det opfordres at disse forslag indsendes på skrift som egentlige forslag til næste
generalforsamling for at kunne tage stilling til dem.

Punkt 5.

Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Kasserer Flemming foreslog kontingentfrit og Peter (Fyn) forslog omvendt at man gav mere for at
have større arbejdskapital til at lave nye initiativer.
Martin (Præsident) talte for at fastholde, idet vi fremadrettet vil tage rollen som arrangør i landsregi
og derfor behøver en vis arbejdskapital.
Generalforsamling besluttede, at der fremover betalers 10,- kr. i stedet for 5,- kr. per medlem til
Danmark.

Punkt 6.
1. Valg Præsident
På valg er Martin Sørensen - afgår
Peter Wulff Nørholm foreslået og han modtog valget med akklamation.
Han påpegede selv at forretningen IKKE er årsagen, men interessen for Vespa, klublivet og
tilførsel af nye ideer m.v. og hvis der er opbakning til ham vil han med glæde overtage
hvervet.
2. Sekretær
Sekretær blev Flemming Bynge.

3. Valg Revisor
Trunte (Kirsten Møller Nielsen)

Punkt 7.

Eventuelt.
Klubbens effekter findes i kasse med oversigt (Kopi af oversigt vedlægges)
Effekter er opdelt i poser nummererede på liste for at sikre fortsat overblik.
Dertil er en del bortkomne effekter genfundet og lagt til den samlede mængde effekter. Oversigt
skal skabes i sin helhed.
Der var indkøbt en lille erkendtlighed til Præsidenten som tak for indsatsen gennem de sidste 7 år og
den overraktes med stor tak og applaus.

Generalforsamlingen lukket kl. 10:00 af dirigent og Præsident med tak for god diskussionslyst,
forslag samt god ro or orden.

