Danfoss Hobbyklub Sydals.
Generalforsamling 2008
Dato : 23-02-2008
Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer og referant
Christian Duus blev valg til ordstyrer, og startede generalforsamlingen med at byde velkommen til
de fremmødte 3 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 699 medlemmer, Simens 21, Danfoss 336, Sauer 209, Efterløn 125, Og vi har
fået Powerlynx med i klubben, med 8 nye medlemmer.
Der har været en fremgang på 34 i medlemstallet fra 665 til 699 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, men jeg syntes det er blevet bedre styr på det nu, og vi har da
også fået en meget pæn fremgang i klubben.
Erik har meddelt mig at han ønsker at stoppe som opsynsmand pr. 1/2 så Gunnar er nu den eneste
opsyn vi har nu.
Det vigtigste der er blevet lavet det sidste år:
1: Vi har fået købt en bremseteste, som bliver meget brugt. Pris ca. 85 000 Kr.
2: Udsugning i autoværksted er blevet udskiftet af et helt nyt. Pris ca. 45 000 kr.
3: Der er brugt en del penge til at købe nyt værktøj og indrette vores værktøjsrum.
Det vigtigste der skal laves i fremtiden:
1: Portene på bagsiden af huset trænger til udskiftning, det sætter vi igang i løbet af 2008.
2: Vi vil udbygge vores værktøjsrum yderligere.
3: Gulvet i snedkerværksted skal renoveres.
4: Tykkelseshøvlen virker ikke så godt mere, vi vil forsøge at få den skiftet ud med en ny, eller
nyerer.
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 for 2008 blev godkendt uden bemærkninger af generalforsamlingen.

4: Forslag fra medlemmerne.
Ingen

5: Valg til bestyrelsen, iflg. vedtægter.
På generalforsamlingen er følgende på valg efter vedtægter.
Kristian Dinsen, modtager ikke genvalg.
John Pedersen, er på valg, modtager genvalg

Den nye bestyrelse kom til at bestå af:
1: 13421 Hans Peter Petersen (Formand)
2: 39319 Irene Petersen
(Kasserer)
3: 13267 John Pedersen
(Ansvarlig for Træværksted)
4: 59558 Finn Haahr
(Ansvarlig for autoværksted)
5: Christian Duus
(Ansvarlig for bygninger)
1: Suppleant: Ruddi Hansen
2: Suppleant: Flemming Voss
Revisor: Torben Kylling Petersen blev genvalgt.(Var ikke tilstede men modtog genvalg iflg. (Hans
Peter Petersen)
Revisor suppleant: Der var ingen der ville stille op så der blev ikke valgt en som der skal iflg.
vedtægterne
2008
PBV. Hans Peter Petersen

