Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening
Torsdag d. 14. november 2013 kl. 19:30 på Holtegaard
Referat:
1. Valg af dirigent
Ref:
Formand Flemming Nielsen Byder velkommen.
Jens Peter Pedersen indstilles som dirigent. Jens Peter Pedersen modtager valg og vælges
enstemmigt.
Jens Peter Pedersen konstaterer at generalforsamling er lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig, hvorefter dagsordenen gennemgåes.
2. Valg af stemmetællere
Ref:
Rita Cassøe og Britt Nielsen bliver foreslået. Begge vælges enstemmigt.
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med
godkendelse heraf
Ref:
Inden formandens beretning mindes Hans Henrik Bak.
Formandens beretning godkendes enstemmigt.
Formandens beretning vedlagt.
4. Godkendelse af de foreslåede udvalg
De nuværende udvalg foreslås at fortsætte uændret
Ref:
Flemming Nielsen foreslår på bestyrelsens vegne at cafeteria udvalget nedlægges, da cafeteriet
har fungeret på rimelig vis i det sidste år, og det er svært at finde medlemmer.
Der diskuteres bredt. Det er meningen, der stadig vil være forplejning, blot på den måde at
hver udvalg, der har et arrangement, selv står for at skaffe personale til det respektive
arrangement.
Cafeteria udvalget nedlægges hermed.
5. Beretning fra udvalgene, hvori udvalgets virksomhed i det forløbne år
samt forslag til næste års aktivitetsniveau gennemgås
Generalforsamlingen giver efterfølgende en tilkendegivelse af beretningen.
Ref:
Beretning fra Køreudvalget
Formand for Køreudvalget Anne Grethe Nørgaard aflægger beretning for Køreudvalget.
Anne Grethe Nørgaard takker Per Beer, der har valgt at stoppe i køreudvalget, for det store
arbejde han har lagt i bl.a. arrangement af toppekørsel.
Beretning godkendes enstemmigt.
Beretning vedlagt.
Beretning fra Breddeudvalg
Formand for Breddeudvalget Janie Rebsdorf aflægger beretning for Breddeudvalget.
Janie Rebsdorf fortæller om de to Åbent hus arrangementer. Det var første gang der var
samarbejde med Holtegaard Rideklub, der var lidt begynder vanskeligheder, men ikke større
end de kunne løses. Der var rigtig stor tilslutning på publikumssiden. Janie fortæller om de
øvrige arrangementer, hvor et par stykker desværre måtte aflyses pga. manglende tilslutning.
Flemming Nielsen takker Janie Rebsdorf for den tid hun har været med i Breddeudvalget, da
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hun har valgt at stoppe.
Beretning godkendes enstemmigt.
Beretning fra Materiale udvalget
Formand for Materialeudvalget Richard Hansen aflægger beretning for Materialeudvalget.
Richard fortæller om de forskellige tiltag der er lavet og de planer der for det næste år.
Blandt andet har Vendsyssel Køreforening fået stillet mere indendørs plads til rådighed.
Beretning godkendes enstemmigt.
Beretning fra Pløje- og brugskørselsudvalget
Formand for Pløje- og brugskørselsudvalget Bjarne B. Bertelsen aflægger beretning for Pløjeog brugskørselsudvalget.
Desværre var der aflysning af årets første pløjedag pga. frost. Anden pløjedag var en stor
succes, dog manglede der pløjere og i flg. Bjarne skal pigerne ikke holde sig tilbage, da det er
ligesom at gå catwalk.
Bjarne fortæller at VK var repræsenteret ved DM i pløjning ved Peter Hansen.
Rita Cassøe stiller spørgsmål ved om brugskørsel er helt ude af billedet og stiller
spørgsmålstegn ved om udvalget blot skal hedde pløjeudvalg.
Dette afviser Jens Peter Pedersen, da der også er andre tiltag som f.eks. tømmertrækning m.m.
Beretning godkendes enstemmigt.
Beretning fra Cafeteria udvalget
Der er ingen beretning, da der ikke har været medlemmer og udvalget er nedlagt.
Beretning fra PR udvalget
Formand for PR-udvalget Peter Andersen aflægger beretning for PR-udvalget.
Lone Bak kommenterede at Vendsyssel Køreforening og Holtegaard Rideklub havde et fælles
biograf arrangement, hvor der var 72 medlemmer blandet fra begge klubber til Tarok film.
Peter Andersen takker Mette Nørgaard for samarbejdet i udvalget, da hun har valgt at stoppe.
Beretning godkendes enstemmigt.
Beretning vedlagt
6. Regnskab aflægges af kassereren, til godkendelse
Ref:
Pia Berg Steffensen gennemgår regnskabet.
Der diskuteres bredt om regnskabet. Der kommenteres på at det ordinære regnskab giver et
negativt resultat. Derfor er det en gevinst at holde de store arrangementer.
Dog er det nødvendigt, at der altid er et vist økonomisk råderum for at foreningen fortsat kan
eksistere på det nuværende niveau.
Da Nordisk Mesterskab var det første internationale stævne VK har afholdt, har der naturligt
nok været en del børnesygdomme. Det gives også til kende at foreningen har fået noget
værdifuldt erfaring ved samme stævne. Ved de næste større stævner skal der bl.a. strammes op
omkring diverse ting.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
Anne Grethe Nørgaard orienterede efterfølgende om LAG midlerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Pia Berg Steffensen – modtager genvalg
Ref:
Dirigenten påpeger at vedtægtsændringer vedtaget for to år siden ikke er ændret i
vedtægtsbladet. Dette tages til efterretning af sekretæren.
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Pia Berg Steffensen vælges enstemmigt.
8. Valg af revisorer.
Der skal vælges 2 revisorer
På valg er:
Poul Nørgaard - modtager genvalg
Ny revisor skal vælges
Ref: Hanne Hansen stiller ligeledes op til hvervet som revisor.
Poul Nørgaard og Hanne Hansen vælges enstemmigt. Hanne Hansen er på valg næste år og
Poul Nørgaard om to år.
9. Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer til hvert udvalg:
1. Køreudvalg
Anne Grethe Nørgaard
Poul Nørgaard
Kurt Larsen
Kaja Beer
Per Beer – modtager ikke genvalg
Lene Bertram
Oluf Sigh
Jeppe Seedorff
Hans Jørgen Hermansen og Michael Havmand Christense opstilles.
Alle opstillede vælges enstemmigt.

2. Breddeudvalg
Janie Rebsdorf – modtager ikke genvalg
Klaus Johansen
Erik Nielsen
John Christensen
Ref: Lasse Folmersen, Per Beer, Tina Hansen, Lene Lambertsen og Birthe Hermansen
stiller op.
Alle opstillede vælges enstemmigt.
Flemming orientere om at det er Vendsyssel Køreforenings breddeudvalgs tur til at lave
sommertur i 2014 hvor alle foreninger kan melde sig til.
4. Areal- og materiel udvalg
Richard Hansen
Anders Braskø
Bjarne Bertelsen
Alle vælges enstemmigt.
5. Pløje og Brugskørselsudvalg
Bjarne Bertelsen
Jens Peter Pedersen
Lone Hjortlund
Per Beer
Richard Hansen
Ole Kokholm
Alle vælges enstemmigt.
6. Cafeteria udvalget
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7. PR udvalg
Peter Andersen
Elisabeth Stetkær
Mette Nørgaard – modtager ikke genvalg
Ad hoc Mark Stetkær
ønskeligt med yderligere 2 medlemmer
Desværre var der ikke nogen der meldte sig til udvalget.
De opstillede blev enstemmigt valgt
10. Valg af fanebærer
Jens Peter Pedersen (til fods)
Harry Pedersen (til fods)
Mona Andersen (til vogn)
Ole Kokholm (til vogn)
Ref:
Alle blev valgt enstemmigt.
11. Fastsættelse af årskontingent for næstkommende år efter indstilling fra bestyrelsen
Der foreslås fra bestyrelsens side at kontingentet fremover er som følger:
Medlemskab
350 kr.
Abon. Køresporten
200 kr.
Pr. person ekstra på adr.
150 kr.
Medlemskab forening/institution
inkl. blad:
1250 kr.
Ref:
Pia Berg Steffensen orienterede om diverse kontingent forhøjelser.
Kontingenter blev godkendt enstemmigt.
12. Behandling af indkomne forslag
Afholdelse af internationale stævner i fremtiden.
Ref:
Anne Grethe Nørgaard orienterer om fremtidens stævner. Anne Grethe Nørgaard efterlyser
opbakning til afholdelse af internationale stævner i fremtiden, da denne opbakning er vigtig i
fht. de kræfter der bruges.
Flemming Nielsen foreslår, der findes samarbejdspartnere ved store stævner. Dette for at lette
arbejdsbyrden hos VKs medlemmer. Og det vil til enhver tid være VK der har det overordnede
ansvar og tager de afgørende beslutninger.
Fremtidens stævner byder, qua VKs nye anlæg, sikkert på flere deltagere fra de nordiske lande.
Det vurderes, at der vil være ca. 70-80 deltagere ved sådanne stævner.
Der er draget mange erfaringer ved Nordisk Mesterskab 2013, der kan bruges i fremtiden.
Mona Andersen pointere, det er vigtigt med flere medlemmer i PR-sponsor udvalget hvis
arbejdsbyrden skal løftes tilfredsstillende.
Anne Grethe Nørgaard opfordrer til at VK kigger på hvad der gøres andre steder.
Flemming efterlyser tilkendegivelse af generalforsamlingen at VK skal afholde store stævner i
fremtiden.
Generalforsamlingen tilkendegiver at køreudvalget skal arbejde videre med afholdelse af store
stævner.
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13. Kåring af årets hjælper 2013
Ref:
Årets Hjælper blev Harry Pedersen.
14. Eventuelt
Ref:
Anne Grethe Nørgaard fortæller at NM har haft en afsmittende virkning på den måde, at et af
VKs medlemmer har takket ja til uddannelsen som Steward.
Oluf Sigh har sagt ja til at blive indstillet til DKFs køreudvalg.
Flemming Nielsen har sagt til at stille op til valget som næstformand i DKF.
Der efterlyses bl.a. briefing aftener for hjælpere, så de får en ordentlig tilgang til og oplæring i
at stå i bl.a. forhindringer. Der er bred tilslutning til, at det vil være fordelagtigt.
Dette tages til efterretning af Køreudvalget.
Kaj Thybo kommentere på medlemstallet i DKF der er faldende, hvor der er tre foreninger der
er steget i medlemstal: Bornholm, Himmerland og Vendsyssel Køreforening.
Rita Cassøe tilkendegiver at det var fantastisk at komme på Vendsyssel Køreforening til
Nordisk Mesterskab og giver meget stor ros til bestyrelse og udvalgsmedlemmer for det flotte
arbejde der er gjort.
Flemming orienterer fra DKF.
Jens Peter Pedersen takkede for god ro og orden.

5

