Danfoss Hobbyklub Sydals.
Generalforsamling 2012
Dato : 03-03-2012

Dagsorden:
1: Valg af ordstyrer og referant

2: Formandens beretning, hvad er der sket og hvad planlægges der for det kommende år.
Vi har for øjeblikket 580 medlemmer, Siemens 18, Danfoss 303, Sauer 118, presswork 3, Efterløn
138. Der har været en tilbagegang på 22 i medlemstallet fra 602 til 580.

I 2012 har det ikke været nogen ændringer og investeringer, andet som vedligehold af det udstyr vi
har i klubben.
Det er nu blevet åbnet op så de firmaer som har købt sig ind på Danfoss via outsourcing også kan
bliver optaget i klubben, det eneste krav fra Danfoss er at de skal arbejde på Danfoss område.
Gulvet i autoværkstedet er efterhånden i en stand, så det trænger til en omgang, så det er besluttet at
vi vil prøve om vi kan få malet gulvet i værkstedet, men da det er noget specielt maling, så kan vi
ikke selv gøre det, vi vil få indhentet tilbud fra et firma.
Referat Godkendt

Det vigtigste der er blevet lavet det sidste år:
1: Ikke noget, andet som det normale vedligeholdelse.

Det vigtigste der skal laves i fremtiden:
1: Gulvet i autoværkstedet skal males
2:
3:

3: Fremlæggelse af regnskab kasserer Irene Petersen.
Regnskab Godkendt

4: Forslag fra medlemmerne.

Intet

5: Valg til bestyrelsen, iflg. vedtægter.
På generalforsamlingen er følgende på valg efter vedtægter.
Bestyrelsen.
Irene Petersen
Gunnar Morell

Genvalgt
Genvalgt

1. Suppleant Lars Kirch Jensen
Revisor Torben Kylling Jensen

Genvalgt
Genvalgt

Nyvalg
2. Suppleant
Revisorsuppleant

Peter Dall/Jesper Hansen
Hans-Werner Wolff

Vores Revisor Torben Kylling Petersen

Genvalgt

6: Eventuelt.:

Der blev snakket om en ide formanden havde, om ikke man kunne lave en opslagtavle som den
Danfoss havde engang, formanden vil undersøge om man kan få en lavet på vores
hjemmeside/Facebook

2012
PBV. Hans Peter Petersen

