Generalforsamling, Vespa Klub Danmark, 2015.
Lørdag den 8. august 2015, Dyringvej 6, 6705 Esbjerg Ø
Tilstede:

Præsident: Martin
Team Øst:, Hans og Flemming.
Fyn: Peter W, Peter N, Mikkel.
Vestjylland: Peer og Malene
Århus: Johnny, Marianne og Jens Peter.

Afbud:

Nordvest

Ingen tilbagemelding fra: Silkeborg
Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.
Jens Peter blev valgt. Det konstateres at GF er indkaldt på lovlig vis.

Punkt 2. Præsidentens beretning.
Præsidenten fremlægger beretning for det forgangne år.
Beretning i sin helhed vedlægges som bilag.
Præsidentens beretning godkendes.
Punkt 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Regnskabet for VKD balancer på kr. 25.229,-.
Regnskabet er godkendt af revisor Finn Beck.
Regnskabet for Vespa Klub Danmark godkendes.
VKD har en kasse med effekter som bla. kan bruges til træf. Kassen overdrages til Team Vespa
Øst, da det er dem der står for træffet i 2016.
Punkt 4. Indkomne forslag.
4.1 En anmodning om at alle gør en større indsats for at gøre opmærksom på nationalt træf og andre
klubbers arrangementer. ÅRHUS KLUB UDDYBER.
Der blev drøftet en del vedr. ålturen som bliver lavet i privat regi, men reklameret en del for i
hovedsagligt Århus klubben. Der blev foreslået at man lagde det Nationale træf på samme weekend
hver år, men konklusionen på dette blev at det ville blive for svært for klubberne, da det kan være
svært at leje lokaler. Konklusionen blev at det er op til hver enkelt klub at reklamere for deres egne
arrangementer.
4.2 Et stort ønske om at få gentrykt et metalskilt med VESPA KLUB DANMARK hvis det er
muligt. ÅRHUS KLUB MEDBRINGER ET EKSEMPLAR.
Alle var enige om at det var en god ide, men at der skulle være 3 hvepse på. Johnny fra Århus
Klubben undersøger pris. Der blev også talt om at VKD evt. kunne købe 100 stk. som de løbende
kan sælge. Evt. kunne klubber der skulle afholde træf købe nogle af VKD, som de så kunne give
deres udenlandske gæster.
4.3 Et ønske om at ved større arrangementer gennemføres kolonne kørsel som ved VENDSYSSEL
VINTAGE TRÆFFET. ÅRHUS KLUB UDDYBER.

Der blev talt frem og tilbage om hvordan man bedst/nemmest kører kolonne kørsel. Nogle har gode
erfaringer andre dårlige. Der anbefales at klubberne prøver at undgå lyskryds, store veje samt store
byer. KORT SAGT: PLANLÆGNING. Men det må være op til hver enkelt klub at arrangere det
bedst muligt for dem.
Punkt 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
Enighed om et fornuftigt overskud.
Beslutning: Kontingentet fastholdes uændret. Kr. 200,- pr. klub + kr. 5,- pr. medlem.
Punkt 6. Valg.
På valg er Kasserer Flemming, Revisor Finn og Vicepræsident. Følgende vælges til kommende
bestyrelse:
Flemming Iversen, kasserer.
Finn Beck, revisor.
Per Tanggaard, vicepræsident.
Punkt 7. Eventuelt.
Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.
Under punktet tales bla. om autohjælp via forsikring. Martin Præsident er i kontakt med
Lærerstandens forsikring og vender tilbage til klubberne så snart han har en aftale på plads.
Der blev også talt om indkøb materiale til promotion af VKD, evt. via foldere, flag. Der er også
enighed om at hvis en klub eller enkelt person ønsker at ”vise flaget” ved evt stumpemarkeder så er
VKD med på idéen. Så længe klubberne selv står for det praktiske.
Der blev talt om Oles træf i Vendsyssel, angående regnskab, og i skrivende stund har Præsidenten
modtaget dette fra Ole. I den forbindelse blev der talt om at VKD vil ikke hæfte for noget hvis folk
bruger VKD´s navn.
Dirigenten takker for god ro og orden under generalforsamlingen, som hermed afsluttes.
Referat:
Malene
VKV
12.08.15.

