Generalforsamling, Vespa Klub Danmark, 2013.
Søndag den 21. april.
Tilstede:

Silkeborg: Jørgen og Alan.
Fyn: Peter W og Peter N.
Vestjylland: Peer (afbud Johnny).

Team Øst: Jesper og Flemming.
Nordvest: Elo.
Århus: Otto, Jens-Peter, Johnny og Per.

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.
Jens-Peter, VKÅ bliver valgt. Det konstateres at GF er indkaldt på lovlig vis.

Punkt 2. Præsidentens beretning.
Da VKD siden 2012 ikke har haft en præsident, bortfalder dette punkt.

Punkt 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Bilag til GF: Resultatopgørelse og Balance vedr. Vespa Journalen og Resultatopgørelse og Balance vedr. Vespa Klub Danmark 2012.

Regnskabet er godkendt af revisor Finn Beck.
Punkt 3.1, Vespa Journalen:
Kommentarer til regnskabet: At resultatopgørelsen viser et underskud på kr. 11.956, skyldes at
klubberne ikke har betalt for sidste bladudgivelse. På balancen ses dette dækket i indeværende år
Beslutning: Efter en del diskussion besluttes: Restbeløbet fra Vespa Journalens regnskab, kr. 2.576,
overføres til VKD. Kontoen ”Vespa Journalen” lukkes herefter.
Punkt 3.2, Vespa Klub Danmark:
Balancen for VKD viser et overskud kr. 22.040. GF diskuterer hvad dette beløb skal bruges til:
Medlemmer af klubberne i Danmark, modtager tilskud til internationale træf.
Indkøb og vedligehold af VKD´s ”Træfkasse”.
Underskudsdækning (med max. beløb) til træf afholdende klub.
Indkøb af (materialer til-) udstillingsmontre til VKD´s artefakter.
Styrkelse af hjemmesiden. Evt. med kommunikationsdel.
Der kan afsættes en fast pulje f.eks. kr. 2.000. Deltagere i internationale træf kan ansøge om
tilskud til deltagelse.
Beløbet kr. 22.040 (+ kr. 1.500 fra resultatopgørelsen), bliver stående og afventer ny præsident.
Herefter godkendes regnskabet for Vespa Journalen og Vespa Klub Danmark.

Punkt 4. Indkomne forslag.
Der er til generalforsamlingen ikke indkommet forslag.
Punkt 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Beslutning: Kontingentet fastholdes uændret. Kr. 200,- pr. klub + kr. 5,- pr. medlem.

Punkt 6. Valg.
Peer Tanggaard har haft kontakt med Martin Jørgensen, Haslev. Martin vil gerne stille sig til
rådighed som præsident, men ønsker opbakning fra evt. vicepræsident. GF kan ikke stille med en
vicepræsident, men Per Høyer, VKÅ, ønsker at indgå et samarbejde med kommende præsident.
Herefter vælges følgende:
Martin Jørgensen som præsident.
Per Høyer som bestyrelsesmedlem/sekretær.
Flemming Iversen fortsætter som kasserer.
Finn Beck fortsætter som revisor.

Punkt 7. Eventuelt.
Selvom der ikke kan træffes beslutninger under dette punkt, går snakken, traditionen tro, livligt.
Blandt meget andet:
Træf i 2014 afholdes af Vespa Klub Fyn.
Jesper efterlyser mere aktivitet og synlighed fra VKD. Turbeskrivelser, mails, publiceringer
mm.
Skal den årlige GF i VKD afholdes i forbindelse med årets træf? Det er lang vej at tage for
nogle klubber for at deltage i 2-3 timers GF. Skal VKD give tilskud til rejsen? Der er på GF
stemning for at bibeholde den nuværende mødedato i foråret.
Skal VKD give en gave til jubilerende klubber? GF mener nej, men evt. et postkort eller
anden opmærksomhed fra VKD/præsidenten.
Dirigenten takker for god ro og orden under generalforsamlingen, som hermed afsluttes.

Referat:
Per Høyer
VKÅ
23.04.13.

