
Generalforsamling, Vespa Klub Danmark, 2014. 

Lørdag den 26. april, ved præsidenten i Haslev. 

 

Tilstede:  Præsident: Martin  Silkeborg: Jørgen.  

 Team Øst:, Finn, Jesper og Flemming.  Fyn: Peter W.  

 Nordvest: Elo og Kaj.   Vestjylland: Peer og Lars.  

 Århus: Johnny og Per. 

 

 

Dagsorden: 

 

 

Punkt 1. Valg af dirigent.  

Lars bliver valgt. Det konstateres at GF er indkaldt på lovlig vis. 

 

 

Punkt 2.  Præsidentens beretning.  

Præsidenten fremlægger beretning for det forgangne år. I beretningen omtales bla.  

 Vespa Journalen og klubbernes brug af hjemmesider som kommunikation.  

 Aktiviteter i klubberne siden sidste generalforsamling.  

 Præsidenten opfordrer klubberne til at tage en diskussion om hvad vi vil med Vespa Klub 

Danmark i fremtiden.  

 Under beretningen fortæller Martin at han har fået en henvendelse fra Åbenrå, hvor der er 

tanker om at starte en Vespaklub. 

Beretning i sin helhed vedlægges som bilag. 

Præsidentens beretning godkendes. 

 

Punkt 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.  

Bilag til GF: Resultatopgørelse og Balance vedr. Vespa Journalen og Resultatopgørelse og Balance 

vedr. Vespa Klub Danmark 2013. 

Regnskabet er godkendt af revisor Finn Beck. 

 

Punkt 3.1, Vespa Journalen: 

Regnskabet for Journalen er opgjort til kr. 2.576,-. GF beslutter at overføre dette beløb til VKD fra 

dette regnskabsår. 

 

Punkt 3.2, Vespa Klub Danmark: 

Regnskabet for VKD balancer på kr. 24.280, eksklusiv beløbet fra Journalen. Årligt akkumuleres et 

beløb via kontingent indbetaling til VKD.  

GF diskuterer hvad dette beløb skal bruges til: 

Der diskuteres bla.: Kontingentfrihed for klubberne, starthjælp til klubber, underskudsgaranti ved 

træf, vedligehold og indkøb til ”træfkasse” mm.  

 

Regnskabet for Vespa Journalen og Vespa Klub Danmark godkendes. 

 

VKD har en kasse med effekter som bla. kan bruges til træf. Der fremlægges indholdsliste og 

kassens indhold og fremtid diskuteres. Kassen overdrages til VKF, da det er Fyn der står for træf i 

år. 

 



Punkt 4. Indkomne forslag. 

4.1. Forslag til vedtægtsændring fra Peer Tanggaard vedr.§5; afholdelse af ordinær 

generalforsamling i Vespa Klub Danmark:  

 

§5. Ordinær generalforsamling. 

 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt og der indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med nationalt træf. Afholdes der ikke træf, holdes 

generalforsamlingen ved den siddende præsidents bopæl eller adresse anvist af præsidenten. 

 

Forslaget godkendes af GF. 

Nye revideret vedtægter for VKD vedlægges som bilag. 

 

4.2. Præsidenten fremsætter forslag om træfkalender. 

Der diskuteres hvordan vi skal holde styr på rækkefølgen af træf afholdelse. Det er Præsidenten 

og/eller sekretærens opgave, at sørge for at spørgsmålet om træf kommer på årlige GF.  

Pt. er rækkefølgen: 2014, Fyn - 2015, Vestjylland – 2016, Øst. 

 

4.3 Præsidenten fremsætter forslag til træf støtte. 

VKD støtter den klub som holder det årlige nationale/internationale træf, med støtte på kr. 2.000,- 

Forslaget diskuteres og GF beslutter, at der tildeles et fast tilskud til træf. 

 

Punkt 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

På baggrund af diskussion under punkt 3.2  

Beslutning: Kontingentet fastholdes uændret. Kr. 200,- pr. klub + kr. 5,- pr. medlem. 

 

Punkt 6. Valg. 

På valg er Præsident, Martin, sekretær, Per og revisor Finn. Per ønsker ikke genvalg og følgende 

vælges til kommende bestyrelse: 

 

 Martin Sørensen, præsident.  

 Malene Sørensen, bestyrelsesmedlem/sekretær.  

 Flemming Iversen, kasserer.  

 Finn Beck fortsætter, revisor.   

 

Punkt 7. Eventuelt.  

Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt. Under punktet tales bla. om mulighed for at 

koordinere kalender med klubaktiviteter for alle klubber. Dette viser sig vanskeligt og i stedet 

henvises til at holde sig orienteret via klubbernes hjemmesider.  

 

Dirigenten takker for god ro og orden under generalforsamlingen, som hermed afsluttes.  

 

Referat: 

Per Høyer 

VKÅ 

24.04.14. 

 

 
 


