Danfoss Hobbyklub Sydals.
Generalforsamling 2011
Dato : 19-02-2011
Fremmødt: Bestyrelsen og 1 (ET) medlem

Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer og referant
Gunnar Morell blev valgt til ordstyrer, Hans Peter Petersen måtte tage referent jobbet.

2: Formandens beretning, hvad er der sket og hvad planlægges der for det kommende år.
Vi har for øjeblikket 602 medlemmer, Simens 18, Danfoss 317, Sauer 112, Powerlynx 7, presswork
4 Efterløn 143. Der har været en tilbagegang på 14 i medlemstallet fra 616 til 602.
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,
I 2010 har det ikke været de store ændringer og investeringer, vi har dog fået købt en udvidelse til
dækmonterings apparatet, så man nu kan skifte dæk på lavprofil fælge.
Her i det nye år har kommunen gennemført et miljø eftersyn i klubben, som har medført nogle
anmærkninger. Og det er at den container vi har ude bag ikke må være åben, vi har fået en aftale
med skrotmanden at han stille en lukket container op i stedet for den gamle åbner container.
Men så skal det laves en slags sokkel hvor den kan stå på.
Og en anden ting er at vi skal til at lave kilde sortering af alt affald som kan opstå i værkstedet, der
til er det blevet købt en reol hvor alt såkaldt farligt affald skal ligges i de beholder som står på
reolen.
Det har været sådan indtil nu at man kan smide jern i en affalds spand i værkstedet, den er nu
fjernet, man må nu selv smide det i den lukket container ude bag.
Jern som er smurt ind i olie må ikke længe smides til jern affald, det skal medlemmer selv sørge for
at få på genbrugsstationen.
Det vigtigste der er blevet lavet det sidste år:
1: Autoværkstedet er blevet malet, stor tak til bestyrelses medlemmer og de 2 medlemmer for det
store arbejde.

Det vigtigste der skal laves i fremtiden:
1: Vi skal forsat forsøge at forbedre kvaliteten i vores værktøjsrum.
2:
3:
Formandens beretning blev godkendt

3: Fremlæggelse af regnskab kasserer Irene Petersen.
Regnskabet blev godkendt

4: Forslag fra medlemmerne.

Intet

5: Valg til bestyrelsen, iflg. vedtægter.
På generalforsamlingen er følgende på valg efter vedtægter.
Formand Hans Peter Petersen.

Genvalgt

Finn Haahr

Genvalgt

Flemming Voss

Genvalgt

Der skal vælges en Revisor suppleant. Efter som det kun var mødt 1 medlem frem til
generalforsamlingen, så var det ikke muligt at få besat den.

Vores Revisor Torben Kylling Petersen fortsætter som vores revisor

6: Eventuelt.:
Vi havde en hyggelig snak resten at generalforsamlingen, hvor vi fik spist nogle flere rundstykker,
og drukket kaffe, med en øl eller 2 til.
Vi fik også en snak om, vi skulle gøre mere ved vores generalforsamling, fin spisning osv. Men jeg
har den indstilling at jeg hellere vil bruge de penge til klubben i stedet for dyre middager.
De fremmødte var enige med Formanden om det, så vi fortsætter med at servere rundstykker kaffe
og et par øl til gerneralforsamlingen.
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PBV. Hans Peter Petersen

