
Referat fra Generalforsamlingen Vespa Klub Danmark  for året 2010 

Lørdag den 26. feb. 2011 kl. 10.00 

Sted. Ved Peter Nørholm, Overgade 2  Skærbæk  7000 Fredericia 

Følgende klubber  var rep. 

Team Øst 3. stk.    Silkeborg  2.stk.   Nordvest 2. stk.   Vestjylland 3. stk.   Aarhus 3. stk.   Fyn 3.stk + 3 gæster 

Dagsorden: 

Punkt 1. Valg af dirigent. Peter blev valgt 

Punkt 2. Præsidentens beretning :  Peer sagde følgende : 

Det var dejligt at se der er forskellige aktiviteter i de forskellige klubber, nogle mere en andre – husk at 

opdaterer jeres hjemmeside 

Vespa klub Vestjylland afholdte træf i juni mdr. 2010 med 55 deltager fra ind og udland, herunder kritik af 

enkelte overnattede privat samt på hotel 

Vespa Fyn afholdte Fyn rundt igen med stor succes med over 30 deltager 

Vespa journalen. Det går rigtig godt med bladet. Fra Maj 2007 til jan. 2011 blev der bestilt 69 blade flere, så 

det tyder på medlems fremgang ( Maj 07 356 stk. – jan. 11  425 stk. 

Det er ønskeligt at der var andre klubber der også vil skrive nogle artikler til bladet, i stedet for de samme 2 

klubber hver gang. Det vil også være dejligt hvis vi ikke skal rykke for stof til klubsiden hver gang.  Peer 

takker Ove for det store arbejde med Vespa Journalen.  Ove og Peer har snakket med trykkeriet ang. De 

sender bladet ud for sent, den skal gerne ud til medlemmerne inden den første i den mdr. den udkommer – 

de lovede at gøre noget ved det. 

Ang. Medlemmer i de forskellige klubber. Har Peer konstateret ikke nogen tilbagegang på landsplan 

Vespa Klub Danmark er blevet medlem af Vespa World Club. Det er vi fordi nogle af vor medlemmer som vil 

deltage i træffet i Oslo i maj mdr. Når man er medlem spare man 10 Euro når man tilmelder sig. Det er 

gratis at være medlem, så alle Danske klubber  er registreret hos dem. I 2012 er det træf i London 

I år afholder Team Vespa deres første træf, håber at klubberne støtter op om det. 

Peer takkede den siddende bestyrelse for indsatsen i det forløbne år, og glæde sig til fortsat godt 

samarbejde. 

Efterfølgende diskussion gik på kommunikation, hjemmesider og Vespa journalen, sidst nævne har fortsat 

Over fra Øst som redaktør 

Beretningen blev enstemmigt godkendt 

 



Punkt 3. Kassere fremlægger  de reviderede regnskaber for det forløbne år. 

Flemming udleverede tallene til alle. Samlet indtægt fra klubberne kr. 3.275 og udgifter kr. 1.239 – dermed 

et overskud på kr. 2.036 Aktiver og passiver stemte med balance på kr. 20. 661 – flot 

Underskrevet af kan, Flemming – Præ. Peer og revisor Finn  Bech 

Resultatet fra Vespa Journalen var indtægter pr. 36.960 – og udgifter kr. 32.338 dermed overskud kr. 

4.623.00  Aktiver og Passiver stemte med kr. 13.856. i kassen flot – ligeså underskrevet af kas. Flemming, 

præ. Peer og revisor Finn Bech 

Under dette punkt skulle der være fremlæggelse af klubbens aktiver – pokaler mv.  Kassen med div. 

materialer blev sendt rundt til beskuelse, og ingen yderlig kommentar 

Punkt 4. Behandling indkomne forslag. 

Bestyrelsen kom med forslag om ændring af generalforsamlings tids punktet – vedtaget blev med 2 

stemmer imod at der fremover står 1 + årlig.  

Punkt 5. Fastlæggelse af kontingent for kommende år.  Ingen ændring fortsat 200 kr. pr klub samt 5 kr. pr 

medlem 

Punkt 6. Formanden skal første gang til valg efter et år, derefter som normal hver andet år. Valg af 

formand, som vælges for en to årig periode, ud fra indkomne skriftlig forslag.  Sekr. Kas. Og visepræsident 

bliver valgt blandt bestyrelsen for en 2 årig periode- Viseformand og kas. vælges i ulige år 

På valg var dermed visepræ. Carlo og kas. Flemming – begge blev genvalgt med aclaus 

Punkt 7 – her kan ”normal” intet besluttes, men en enkelt undtagelse blev der lavet, idet der blev bevilget 

det nødvendige beløb til at lave en  kasse med banner, vejskilte m.m. som skal bruges til efterfølgende 

træfstævning, så ingen klubber skal bruge tid på dette fremover ved deres planlægning af træfstævner. 

Aarhus s formand Otto  bad om opbakning fra klubberne om at sætte kontingenten op med 50 kr. næste år, 

idet der skal være penge til ungdomsarbejdet – stor diskussion og klart med pilen nedad 

Træf 2012 – Nordvest arbejder på dette og har det på deres generalforsamling i marts mdr. – spændende. 

Aarhus klubben bliver 60 år i 2013, og står derfor for året arg. 

Kas. Flemming deltager på Åleturen til Samsø, som desværre ligge i samme Week-end som Team Øst s træf 

stævne den 17 – 18 og 19 juni,  -  bl.a. for at undersøge muligheden for at lave træf stævne i 2012 såfremt 

Vespa Danmark skal stå for dette, såfremt vil  VDK foreslå 1 – 2 person fra hver klub som skal stå for det 

praktiske 

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.15. Præsidenten takke  dirigenten for veludført job, og der var 

efterfølgende hyggelig social samvær og Vespa  Danmark var vært for lidt til ganen og maven. 

Efterfølgende var der åbent hus hos  Ricambi hvor Peter og Frank viste rundt – en oplevelse for Vespa fans, 

aldrig set så meget på så lidt plads. 



Efterfølgende takkede klubberne af og kørte hjemad til en forhåbentlig fortsat god Week-end. 

Referent 

Per Højer & Jens Peter Nørgaard 

 Aarhus Vespa Klub. 


