
Danfoss Hobbyklub Sydals. 
 

Generalforsamling 2007 
 
Dato : 24-02-2007 
 
Dagsorden: 
 
1: Valg af ordstyrer. 
Christian Duus blev valg til ordstyrer, og startede generalforsamlingen med at byde velkommen til 
de fremmødte 5 medlemmer og konstaterede at der var indkaldt rettidigt.   
 
 
2: Formandens beretning, hvad er der sket og hvad planlægges der for det kommende år. 
 
Vi har for øjeblikket 665 medlemmer, Simens 15, Danfoss 329, Sauer 208, Efterløn 113.  
Der har været en fremgang på 5 i medlemstallet fra 660 til 665 det sidste år. 
Kontingent bibeholdes for alle aktive til 250 kr. halvårligt, for alle veteraner til 200 kr. halvårligt. 
 
Vi har stadigt et stort arbejde med at holde medlemslisterne ajour, fordi vi ikke får besked hvis et 
medlem forlader et af selskaberne. 
 
 Det vigtigste der er blevet lavet det sidste år: 
1: Vi har ansat en opsynsmand mere, hvilket er Gunnar Morell, det har vi gjort for at aflaste Erik, 
og for at sikre vi har en afløser hvis Erik bliver nød til at stoppe pga. helbred eller andre årsager. 
 
2: Vi har fået nye vinduer og døre i hele bygningen ca.60.000kr. 
 
3: Vi har fået købt en bærbar PC til vores regnskab med software C5, den tages i brug fra dette 
regnskabsår. 
 
4: Hans Peter har lagt et stort arbejde i at opdatere vores database med medlemmer til låsesystemet. 
   
5: Der er brugt en del penge til at købe nyt værktøj og indrette vores værktøjsrum. 
 
6: Der er indkøbt en gulvvasker og en støvsuger til vand.  
 
Det vigtigste der skal laves i fremtiden: 
1: Vi skal  have fornyet vores el. 
Bestyrelsen har snakket med en elektriker, og vil arbejde videre ,med opgaven i det kommende år.  
2: Vi vil udbygge vores værktøjsrum yderligere, og der er stemning for at vi investerer i godt 
værktøj som alle kan benytte. 
3: Vi skal have lavet udsugning i autoværkstedet, da det nuværende anlæg ikke suger meget.  
4: Vi skal have fuget gavlen mod nord. 
5: Vi har talt om at hæve standarten i vores metalværksted, vi overvejer at lave adgang med brik så 
vi kan se hvem der har været være der pga. oprydning, der var bred enighed omkring forslaget og 
bestyrelsen vil se om man kan finde en god løsning. 
6: Det blev diskuteret om det kunne være en ide at investere i en bremsestand, og der var enighed 
om at det var en god ide som der skal arbejdes videre med. 
 
 



 
3: Fremlæggelse af regnskab kasserer Kristian Dinsen. 
Kristian Dinsen fremlagde et revideret regnskab der er godkendt af revisoren uden anmærkninger, 
og underskrevet af bestyrelsen. 
Regnskabet og det fremlagte budget for 2007 blev godkendt uden bemærkninger af 
generalforsamlingen.  
 
4: Forslag fra medlemmerne. 
 
Til bestyrelsen i Hobbyklubben Sydals 
Som generelt tilfredse brugere af hobbyklubben vil vi gerne komme med forslag  
til indkøb af nyt udstyr. Det drejer sig om sporingsudstyr, gerne i en simpel udgave med spejle. 
Årsagen er, at det ofte er nødvendigt at ændre toe-in målet efter selv ret små ændringer. 
Eksempelvis  
skift af bøsninger i undervognen. Når man har brugt tid og kræfter på at lave tingene selv 
og ofte er sent færdig, er det lidt ærgerligt at skulle køre hjem i en bil, der faktisk er ude af  
justering og slider dækkene skæve.  
Vi mener forslaget kan finde opbakning blandt mange brugere, da vi lejlighedsvis har nævnt det i  
hobbyklubben.  
  
Venlig hilsen 
 Henrik A. W. Jensen og Carl Bak Pedersen 
 
Bestyrelsen takker for forslaget som er indsendt rettidigt, og der var en kort snak omkring hvor 
følsomt og hvor avanceret et sådan udstyr evt. skal være. 
Der var enighed om at beslutningen om et sådan udstyr og hvordan det kan håndteres ligger i 
bestyrelsen, da man evt. skal have lavet en ordning med at det kun kan lånes ved henvendelse til 
bestyrelsen.    
 
5: Bestyrelsen ønsker at drøfte hvordan vi vil fortsætte med at besætte tillidsposter. 
Det er faktisk næsten ved at være umuligt at få besat de poster der skal besættes i henhold til vores 
vedtægter, og det bliver nok ikke lettere i fremtiden, fordi der efterhånden er mange der kommer 
over på jobløn. 
Det bevirker at man ikke, som tidligere får flex hvis man bliver et par timer ekstra for at udføre 
opgaver for klubben, og derfor arbejder helt gratis. 
  
Hvis man ser på andre klubber og foreninger er det meget almindeligt at der udbetales et salær til 
bestyrelsen for deres arbejde, hvilket vi også gør til opsynsmændene. 
 
Bestyrelsen i vores klub får refunderet deres kontingent, og vi har de sidste 2 år indført en årlig 
middag med koner for at kompensere for det arbejde der bliver gjort. Det svarer til en årlig 
belønning på ca. 1000 kr.    
 
Vi drøftede dette punkt og blev enige om at den bedste måde at diskutere det på var ved at 
bestyrelsen udarbejder et forslag og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, således at det 
ikke er bestyrelsen der selv taget beslutninger om vi skal have en lønnet bestyrelse. 
 
Der blev fremsat et forslag om at man skulle skrive et brev til medlemmerne for at orientere om den 
ekstraordinære generalforsamling da medlemmerne ikke er gode til at holde sig orienteret om hvad 
der sker i klubben. 
Bestyrelsen har indtil nu haft den holdning at vi ikke vil sende breve ud til medlemmerne for at 
orientere dem om hvad der sker, da et medlem på mindre end 10 min. i måneden kan holde sig 



orienteret om hvad der sker i klubben, hvis de ikke kan afse tid til at møde frem til 
generalforsamlingen. 
Det skal ses i forhold til et bestyrelsesmedlem skal skrive et brev til 665 medlemmer, printe det ud 
putte det i en kuvert, bestille adresselabels der skal klæbes på og køre ned på postkontoret for at 
sende dem. Hvis det er et meget hurtigt medlem af bestyrelsen der kan gøre arbejdet på under 1 
min/stk. tager det 11 timer, og i den tid kan der gøres meget andet arbejde til gavn for klubben.         
 
4: Valg til bestyrelsen, iflg. vedtægter. 
 
På generalforsamlingen er følgende på valg efter vedtægter. 
Kristian Duus, modtager genvalg men vil ikke stå i vejen for yngre kræfter.  
 
Max Petersen, modtager ikke genvalg. 
 
John Pedersen, suppleant i bestyrelsen for Gunnar, John Pedersen vil godt opstille til valg, så hvis 
han bliver valg skal vi have valgt 2 nye suppleanter, ellers er John først på valg næste år. 
 
Gunnar Morel, der er blevet opsynsmand, og derfor er udtrådt af bestyrelsen. 
 
 
Den nye bestyrelse kom til at bestå af: 
 
1: 13421 Hans Peter Petersen (Formand) 
2: 13377 Kristian Dinsen (Kasserer) 
3: 13267 John Pedersen  (Ansvarlig for Træværksted) 
4: 59558 Finn Haahr  (Ansvarlig for autoværksted) 
5: Christian Duus  (Ansvarlig for bygninger) 
 
1: Suppleant: 32827 Jan Mattesen 
2: Suppleant:12590 Ruddi Hansen 
 
Revisor: Torben Kylling Petersen blev genvalgt.(Var ikke tilstede men modtog genvalg iflg. 
Gunnar Morel) 
 
Revisor suppleant: Der var ingen der ville stille op så der blev ikke valgt en som der skal iflg. 
vedtægterne 
 
 
 
 
2007 
MVH. Max Petersen 
 
 


