Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening
Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19:30 på Holtegaard
Dagsorden:
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:
Britt Nielsen og Morten Kallehauge vælges enstemmigt.
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med
godkendelse heraf
Ref:
Flemming Nielsen orienterede om at et af VKs mangeårige medlemmer Åge Thomsen fornylig
er gået bort. Generalforsamlingen ærede Åge Thomsen med et minuts stilhed.
Flemming Nielsen aflagde beretning.
Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt, dog med en bemærkning fra dirigenten
om at afsnittet om pløjeudvalget blev sprunget over. Dette blev straks rettet af formanden.
Beretning vedlagt som bilag
4. Godkendelse af de foreslåede udvalg
De nuværende udvalg foreslås at fortsætte uændret
Ref:
De nuværende fortsætter
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 Anne Grethe Nørgaard aflagde beretning. Denne er vedlagt som bilag.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer Lene Bertram og Jeppe Seedorf.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning fra Breddeudvalg
Formand Per Beer aflagde beretning. Denne er vedlagt som bilag.
Der var en enkelt kommentar, da Hjallerup marked ikke blev nævnt.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer Birte Hermansen, Klaus Johansen, Erik Nielsen og John
Christensen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning fra Materiale udvalget
Formand Richard Hansen aflagde beretning.
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Richard Hansen fortæller der er nogle rigtig gode hjælpere og det har været et godt år!
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning fra Pløje- og brugskørselsudvalget
Formand Bjarne Bertelsen aflagde beretning.
Der har været to arrangementer – et forår og et efterår. Der kommer flere og flere til disse
dage. Formand Bjarne Bertelsen glæder sig til næste år, da det forventes at Flemming Nielsen
vil komme og pløje.
Kommentar fra dirigenten var at der ikke var omtale af brugskørsel, hvilket skyldes at der ikke
er interesse for denne disciplin i Vendsyssel Køreforening.
Tak til afgående udvalgsmedlem Lone Hjortlund.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning fra PR udvalget
Beretning aflægges af – i formand Peter Andersens fravær – Elisabeth Stetkær. Denne er
vedlagt som bilag.
Tak til afgående udvalgsmedlem Peter Andersen
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
6. Regnskab aflægges af kassereren, til efterfølgende godkendelse
Ref:
Pia Berg Steffensen gennemgik regnskabet der efterfølgende blev enstemmigt godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Flemming Nielsen – modtager ikke genvalg
Mette Nørgaard
Ref:
Per Beer stiller op til bestyrelsen.
Per Beer og Mette Nørgaard er enstemmigt valgt.
8. Valg af revisorer.
På valg er:
Hanne Hansen
Ref:
Hanne Hansen blev enstemmigt valgt
9. Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer til hvert udvalg:
1. Køreudvalg
Anne Grethe Nørgaard
Poul Nørgaard
Kurt Larsen
Kaja Beer
Oluf Sigh
Hans Jørgen Hermansen
Michael Christensen
Lene Bertram – modtager ikke genvalg
Jeppe Seedorff – modtager ikke genvalg
Ref:
Elisabeth Stetkær og Hanne Kehlet stiller op til Køreudvalget.
Alle er enstemmigt valgt.
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2. Breddeudvalg
Per Beer
Tina Hansen
Lasse Folmersen
Lene Lambertsen
Birte Hermansen – modtager ikke genvalg
Klaus Johansen – modtager ikke genvalg
Erik Nielsen – modtager ikke genvalg
John Christensen – modtager ikke genvalg
Mette Nørgaard stiller op
Ref:
Alle vælges enstemmigt.
4. Areal- og materiel udvalg
Richard Hansen
Anders Braskø
Bjarne Bertelsen
Ref:
Alle er enstemmigt valgt
5. Pløje og Brugskørselsudvalg
Bjarne Bertelsen
Jens Peter Pedersen
Lone Hjortlund – modtager ikke genvalg
Per Beer
Richard Hansen
Ole Kokholm
Ref:
Line DeRosche Larsen stiller op.
Alle er enstemmigt valgt
6. PR udvalg
Peter Andersen – modtager ikke genvalg
Elisabeth Stetkær
Ref:
Mark Flensted stiller op
Alle er 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 stiller op og vælges 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. (pris afhængig af beslutning på hovedbestyrelsesmøde)
Pr. person ekstra på adr.
150 kr.
Medlemskab forening/institution
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inkl. blad:
1250 kr.
Ref:
Bliver prisen på Køresporten sat op på hovedbestyrelsesmødet, vil prisen stige tilsvarende for
Vendsyssel Køreforenings medlemmer.
Kontingent godkendes enstemmigt.
12. Behandling af indkomne forslag
Afholdelse af internationalt stævne i 2015.
Ref:
Anne Grethe Nørgaard efterlyser opbakning til afholdelse af internationalt stævne i 2015, der
er planlagt til afholdelse i anden weekend i august.
Det vil være at sammenligne med et landsstævne – blot større. Der skal være en del flere
officials – udgifter er store til dette. Der søges fondsmidler hjem til denne udgift. Siges der
ikke ja til ansøgningen, vil det internationale stævne blive aflyst.
Det er planen at der skal laves noget mere permanent i fht. strøm osv. Dette vil lette
arbejdsbyrden en del. Ligeledes er det vigtigt at ansvaret fordeles på nogle flere hænder,
ligesom det er planen, der laves nogle manualer til de forskellige ansvarsområder.
Bred diskussion om emnet.
Der var bred opbakning fra generalforsamlingens side til afholdelse af internationalt stævne i
2015.
13. Kåring af Årets Hjælper 2014
Ref:
Årets hjælper blev meget velfortjent Elisabeth Stetkær.
14. Eventuelt
Ref:
Mona Andersen opfordrer til at Vendsyssel Køreforenings medlemmer støtter op om vores
sponsorer.
Kaja Beer orienterer om en ny mulighed for at købe foreningstøj via internettet. Der vil
komme flere oplysninger på hjemmesiden i nærmeste fremtid.
Flemming Nielsen orienterer om hovedbestyrelsesmødet førstkommende lørdag. Bl.a. foreslås
det at der oprettes et tømmerkørselsudvalg.
Flemming Nielsen blev hædret og takket for det store arbejde i sin tid som formand.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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