Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening
Torsdag d. 17. november 2016 kl. 19:30 på Holtegaard
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ref:
Formand Mette Nørgaard byder velkommen.
Harry Pedersen indstilles som dirigent. Harry Pedersen modtager valg og vælges enstemmigt.
Harry Pedersen konstaterer at generalforsamling er lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig, hvorefter dagsordenen bliver gennemgået.
2. Valg af stemmetællere
Ref:
Kirsten Damgård og Charlotte Kokholm bliver foreslået som stemmetæller og vælges
enstemmigt.
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med
godkendelse heraf
Ref:
Formand Mette Nørgaard fremlægger beretning.
Richard Hansen og Finn Qvist blev mindet med et minuts stilhed.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning vedlagt som bilag.
4. Godkendelse af de foreslåede udvalg
Areal –og materieludvalg omdøbes til Baneudvalg, øvrige udvalg fortsætter uændret.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ref:
Der er ingen kommentar til det og de nuværende udvalg 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 Kaja Bøjer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning er vedlagt som bilag.
Beretning fra Breddeudvalg
Formand Lene Lambertsen aflagde beretning. Denne er vedlagt som bilag.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer Kaja Bøjer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning er vedlagt som bilag.
Beretning fra Baneudvalg
Formand Jens Peter Pedersen aflagde beretning.
Jens Peter beretter at udvalget vil holde sig til banerne og lade øvrige opgaver overgå til
køreudvalget.
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Tak til afgående udvalgsmedlemmer Anders Braskø og Flemming Nielsen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Beretning fra Pløje- og brugskørselsudvalget
Formand Bjarne Bertelsen aflagde beretning.
Bjarne opfordre alle til at komme med forslag til mulige arrangementer, da antallet af deltagere
er faldende evt. få brugskørsel på programmet igen. Pløjedag afholdes i Hals til foråret, hvor
der er masser af plads til aktivitet.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer – ingen udgår.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Beretning fra PR udvalget
Formand Elisabeth Flensted aflagde beretning. Denne er vedlagt som bilag.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer, Elisabeth Flensted, Mark Flensted og Flemming Nielsen.
Alle i PR udvalget stopper, men ønsker nogen at gå videre med opgaven og prøve kræfter med
udvalget, vil Elisabeth meget gerne hjælpe nye i gang.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretningen er vedlagt som bilag.
6. Regnskab aflægges af kassereren, til efterfølgende godkendelse
Ref:
Pia Berg Steffensen gennemgik regnskabet der efterfølgende blev enstemmigt godkendt.
Ellers ingen bemærkninger.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Mette Nørgaard – modtager genvalg
Line de Rosche Larsen – modtager genvalg.
Ref:
Mette Nørgaard og Line de Rosche Larsen blev enstemmigt valgt.
Harry Thomsen orienterer om at bestyrelsen efterfølgende vil konstituere sig.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: formand Mette Nørgaard, kasserer Pia Berg
Steffensen og sekretær Line de Rosche Larsen.
8. Valg af revisorer.
På valg er:
Poul Nørgaard – modtager genvalg
Ref:
Poul Nørgaard blev valgt enstemmigt.
9. Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer til hvert udvalg:
1. Køreudvalg
Anne Grethe Nørgaard
Poul Nørgaard
Kurt Larsen
Kaja Bøjer – modtager ikke genvalg
Oluf Sigh
Michael Christensen
Elisabeth Flensted
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Charlotte Kokholm
Heidi Nielsen
Ref:
Alle vælges enstemmigt.
2. Breddeudvalg
Lene Lambertsen
Tina Hansen
Kaja Bøjer – modtager ikke genvalg
Anette Nielsen
Poul Erik Nielsen
Ref:
Alle vælges enstemmigt.
3. Baneudvalg
Jens Peter Pedersen
Anders Braskø – modtager ikke genvalg
Bjarne Bertelsen
Flemming Nielsen

Ref:
Niels Erik Carstensen - stiller op.
Alle er enstemmigt valgt
4. Pløje og Brugskørselsudvalg
Bjarne Bertelsen
Jens Peter Pedersen
Ole Kokholm
Ref:
Line de Rosche Larsen – stiller op
Charlotte Kokholm – stiller op
Alle er enstemmigt valgt
5. PR udvalg
Elisabeth Flensted – modtager ikke genvalg
Mark Flensted – modtager ikke genvalg
Flemming Nielsen – modtager ikke genvalg
Ref:
Elisabeth og Mark holder pause og bestyrelsen har besluttet at udvalget går i dvale og venter på at
Elisabeth og Mark forhåbentligt vender stærkt tilbage.
10. Valg af fanebærer
Jens Peter Pedersen (til fods)
Harry Pedersen (til fods)
Mona Andersen (til vogn)
Ole Kokholm (til vogn)
Ref:
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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
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
1. Drøftelse af evt. afholdelse af Europamesterskabet for juniorer og youngdrivers i 2020.
Ref:
Ønsker vi at holde det, skal der ligges billet ind på det 01/10-2017. Det vides ikke, hvad det
indebærer at holde dette stævne, men det vil kræve mange sponsorer. VK har mange nye unge
kommende kuske, som vi har med i tankerne i afholdelse af dette stævne. Oluf informere at
budget og sponsorere skal medsendes som dokumentation på, at vi har råd til at holde dette
stævne, dette giver et stort arbejde inden. Kravet er blandt andet at vi kan fremlægge budget og
tilkendegivelse fra sponsorere og skriftlig dokumentation på at pengene tilfalder VK.
Marianne Kruse mener godt at VK kan være med på dette stævne, taget forholdene i
betragtning i Polen og Tyskland.
Økonomi og budget sætter begrænsninger, men bestyrelsen og køreudvalget vil arbejde videre
på sagen.
13. Kåring af Årets Hjælper 2016
Ref:
Årets hjælper blev meget velfortjent Bjarne Bertelsen.
14. Eventuelt
Ref:
a. Anne Grethe foreslår at flytte generalforsamlingen, men det vil formentlig kræve en
vedtægtsændring, da regnskabsåret også skal flyttes så.
b. Et medlem ønsker at vores arrangementer uddybes bedre på hjemmesiden.
Harry Pedersen takker ved generalforsamlingens slutning for god ro og orden.
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