Tirsdag den 12. juni 2012.

Referat fra Vespa Klub Danmarks ordinære Generalforsamling lørdag d. 9. juni 2012.
Generalforsamlingen blev afholdt på det årlige nationale Vespa Træf i Holstebro på adressen Sønder Nybovej 2A..
Følgende klubber var repræsenteret på Generalforsamlingen: Vespa Klub Aarhus med 5 mand, Vespa Klub Fyn med 1 mand,
Team Vespa Øst med 3 mand, Vespa Klub Nordvest med 1 mand og Vespa Klub Vestjylland med 1 mand. Vespa Klub Silkeborg
var ikke repræsenteret.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Per Høyer fra Vespa Klub Aarhus blev foreslået og valgt som dirigent. Som referent blev Ove Jensen Team Vespa Øst foreslået og
valgt.
Punkt 2: Præsidentens beretning.
Peer Tanggaard kunne først slå fast at trods mange gode ture, var deltager antallet på mange af turene beskedent, næsten kun
”Tordenskjolds soldater”, det kan skyldes at en væsentlig del af klub medlemmerne bare er medlem for at få den billige forsikring,
men Peer gav samtidig også udtryk for en vis bekymring med hensyn til den tilbagegang, der er i det samlede antal medlemmer i
Vespa Klub Danmark i 2011- 12. Mange faktorer kan spille ind, Peer opfordrede de forskellige klubber til at gøre en indsats for at
vende den tendens, bl.a. med deres klubaktiviteter.
Peer kunne også meddele at Vespa klub Vestjylland af flere grunde, deriblandt den manglende opbakning til at sende stof til
Bladet, har truffet den beslutning, at melde sig ud af bladsamarbejdet omkring Vespa Journalen pr 1. januar 2013.
Beretningen blev stillet til debat: Der blev forespurgt: ”Om det, konsekvent at meddele udmeldelsen af en Vespa klub til de
relevante forsikringsselskaber, kunne begrænse antallet af udmeldinger”, Peer redegjorde for nuværende status, hvor det
tilsyneladende ikke har nogen økonomisk konsekvens for forsikringstageren at være uden medlemskab i en Vespa klub.
Spørgsmål om Vespa Journalen henvistes i øvrigt til punkt 4 i dagsordenen,” Indkomne forslag”. Beretningen blev derefter
godkendt med applause.

Punkt 3: Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2011. Præsidenten fremlægger revideret liste over Klubbens
aktiver (Pokale m.v.)
Kasserer Flemming Iversen omdelte regnskab for V.K.D. og Vespa Journalen, og fremlagde først Vespa Klub Danmarks regnskab
der kunne notere en kassebeholdning på kr. 20.191,- regnskabet viste dog et lille underskud på kr. 470,- der bl.a. skyldtes udgifter
til Træf bannere og Træf skilte, effekter der fremtidigt kan bruges af alle klubberne. Enkelte spørgsmål vedrørende Vespa Klub
Århus kontingent og udgiftposten”Træf 2011” blev yderligere belyst af Flemming. Derefter blev regnskabet godkendt med applause.
Dernæst fremlagde Flemming regnskabet for Vespa Journalen, der viste et overskud på kr. 677,- og en kassebeholdning på kr.
14.532,- Regnskabet blev godkendt med applause.
Peer Tanggaard fremlagde den opdaterede liste over effekter som tilhører Vespa Klub Danmark.
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag.
Eneste indkomne forslag var indsendt af Ole Tanggaard, Vespa Klub Vestjylland, kopi vedhæftet referatet, forslaget omdeltes.
Dirigenten indlagde en kort pause til læsning af forslaget.
Den del af Ole’s forslag der omhandler aktiv promovering og reklame for Vespaen og de danske Vespa klubber ved de forskellige
relevante Stævner, Stumpemarkeder, Træf o.s.v. blev positivt modtaget, men da ingen ønskede at tage ansvar for at gøre det
nødvendige arbejde i den forbindelse, blev konklusionen, at forslaget ikke kunne samle flertal og blev afslået.
Ole Tanggaard besvares vedrørende sit forslag med følgende: ”Det er et interessant forslag men V.K.D. kan desværre ikke stå for
de foreslåede arrangementer/tiltag.

Men Ole’s reference til det fremtidige bladsamarbejde eller mangel på samme, blev livligt debatteret. Med udsigt til en Vespa
Journal uden redaktør og Vestjylland ude af bladsamarbejdet pr. 1. januar 2013 bad Dirigenten de fremmødte klubber om en
tilkendegivelse af deres holdning til det fremtidige bladsamarbejde med spørgsmålet: ”Hvem vil bevare bladet”. Fyn ønsker ikke at
bevare bladet, Vestjylland havde på forhånd meddelt, at de vil træde ud af bladsamarbejdet, Århus vil bevare bladet, Team Øst
uafklaret, Nordvest uafklaret. Mange ideer blev fremført, bl.a. argumenteredes for at finde en ”gammel” journalist, der vil være villig
til at redigere Vespa Journalen for et mindre beløb, ca. størrelsesorden kr. 2000,- men da ingen ville tage ansvar for Vespa
Journalens videreførelse, blev konklusionen: ”Bladet kan ikke fortsætte og må nedlægges. Det blev vedtaget at nedlægge Vespa
Journalen pr. 1. januar 2013.
Efter at bladet er gået ind (nedlægges) 1. januar 2013 vil kassebeholdningen, der er tilknyttet Vespa Journalen indtil videre stå
standby.
Redaktion af de to sidste blade, 1. august og 1. november, varetages af Søren Ottosen i samarbejde med Ove Jensen.
Punkt 5: Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Kasserer Flemming Iversen bedømte den økonomiske situation for V.K.D. som meget positiv og ingen tegn på at store udgifter
bliver aktuelle i det kommende og følgende regnskabsår, han foreslog derfor at sætte kontingentet til kr. 0,- Det gav anledning til
mange forslag om tilskuds tiltag, der kan øge kendskabet til Vespaen og Vespa klubberne i V.K.D. eksempelvis betaling af entre til
relavanteTræf, underskudsgaranti ved det nationale Træf på kr.100,- pr deltager, dog med et max på kr. 3.000,-. Resultatet blev at
man kan forespørge om tilskud via V.K.D.bestyrelsen, der vil træffe beslutning i forhold til hver individuel forespørgsel. Det blev
derfor besluttet at fastholde det tidligere kontingent. Kr. 200,- pr klub og kr. 5.- pr medlem.

Punkt 6: Valg ifølge vedtægterne.
Præsidenten på valg i lige år, Peer Tanggaard ønskede ikke genvalg. Ikke muligt at finde en afløser til denne post.
Sekrætær/redaktør på valg i lige år. Ove Jensen ønskede ikke genvalg, heller ikke muligt at finde en afløser til denne post.
Revisor på valg hvert år. Finn Bech modtog genvalg. (var ikke tilstede, men havde givet tilsagn til genvalg)
Vicepræsident Carlo Ernstsen havde grundet sygdom frasagt sig posten som Vicepræsident, ingen meldte sig som afløser for
Carlo.

Det måtte konkluderes at V.K.D. bestyrelsen i det kommende år bliver en forretningsnings bestyrelse, da det ikke var muligt at
besætte alle bestyrelsesposter. Forretningsbestyrelsen er bestående af:
Kasserer Flemming Iversen. Team Vespa Øst.
Bestyrelsesmedlemmer vil være formændene/talsmændene i de respektive klubber.
Bestyrelsesmedlem. Peer Tanggaard. Vespa Klub Vestjylland.
Bestyrelsesmedlem. Søren Ottosen. Vespa Klub Aarhus.
Bestyrelsesmedlem. Peter Wulf Nørholm (Ricambi). Vespa Klub Fyn
Bestyrelsesmedlem. Elo Kjærgaard Jensen. Vespa Klub Nordvest.
Bestyrelsesmedlem. Jørgen Jørgensen. Vespa Klub Silkeborg.
Bestyrelsesmedlem. Arne Lind (talsmand) Team Vespa Øst.
Revisor Finn Bech. Team Vespa Øst.
Ny Præsident og Vicepræsident vælges på næste V.K.D. generalforsamling 2013, (hvis muligt)
Næste V.K.D. Generalforsamling (2013) flyttes til afholdelse i februar, marts.
Generalforsamlingen 2013 afholdes af Vespa Klub Aarhus.
Kasserer Flemming Iversen koordinerer aktiviteter med bestyrelsesmedlemmerne.
Per Høyer Vespa Klub Aarhus varetager som kontaktperson til Vespa World Club kommunikationen mellem V.K.D. og V.W.C.
Peer Tanggaard vedligeholder/opdaterer som hidtil V.K.D. hjemmesiden.
Punkt 7: Eventuelt
Det blev igen fastslået fra Vespa Klub Aarhus side af klubben afholder det Internationale Vespa Træf 9. – 10. – 11. august i 2013
og har allerede adviseret udenlandske klubber om det kommende Træf.
Vespa Klub Silkeborg spørges om de vil holde det Nationale Træf i 2014.
Peer Tanggaard og Ove Jensen blev sluttelig takket for det arbejde, de har udført i Vespa Klub Danmark, som henholdsvis
Præsident og Redaktør.
Dermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten kunne afslutte Generalforsamlingen.
OBS: Ole Tanggaards forslag til GF beslutning nedenfor.
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