
Danfoss Hobbyklub Sydals. 
 

Generalforsamling 2006 
 
Dato : 25-02-2006 
 
Dagsorden: 
 
Der er ikke fremsendt forslag til dagsorden fra medlemmer. 
 
1: Valg af ordstyrer. 
Max Petersen blev valg til ordstyrer.  
 
2: Formandens beretning, hvad er der sket og hvad planlægges der for det kommende år. 
 
Vi har for øjeblikket 660 medlemmer.  
Der har været en tilbagegang i medlemstallet fra 697 til 660 det sidste år. 
Kontingent bibeholdes for alle aktive til 250 kr. halvårligt, for alle veteraner til 200 kr. halvårligt. 
 
Den største årsag til faldet i medlemstallet er at medlemskabet ikke automatisk overføres hvis man 
flytter mellem selskaberne, derved mister vi medlemmer, der så først melder sig ind igen når de får 
brug for at benytte klubben. 
 
Vi har ligeledes problemer med at holde medlemslisterne ajour, fordi vi ikke får besked hvis et 
medlem forlader et af selskaberne, formanden har henvendt sig til både Sauer-Danfoss, Danfoss og 
Simens, kun Simens gav en positiv tilbagemelding på vores forespørgsel om at blive underrettet når 
et medlem fratræder, uden at melde sig ud. 
Derfor bliver vi fortsat nød til manuelt at sammenligne vores medlemslister med adgangssystemet. 
 
Det vigtigste der er blevet lavet det sidste år: 
1: Vi har fået lavet vores toilet. 
2: Vi har fået et nyt dækmonterings-apparat 
3: Vi har købt en varmtvandsbeholder.  
4: Vi har fået stabiliseret vores økonomi. 
 
Det vigtigste der skal laves i fremtiden: 
1: Vi skal have fuget gavlen mod nord. 
2: Vi skal have malet vinduer + diverse rep. 
3: Vi skal have fornyet vores el, da vi gentagende gange har sikringer der springer. 
4: Opvarmning, forsætter vi med olie. 
5: Mere og bedre værktøj, måske en værktøjsvogn. 
6: Bærbar PC program til regnskabsføring. 
7: Skal vi investere i rengøring eks. ISS eller andre til årlig hovedrengøring. 
 
3: Fremlæggelse af regnskab kasserer Kristian Dinsen. 
Regnskab for 2005 og budget for 2006 blev gennemgået, vi er på vej ind i en stabil økonomisk 
situation, således at vi snart kan klare vedligeholdelse uden at låne eller trække på vores 
kassekredit. 
Der var ingen yderligere bemærkninger. 
 
 



 
4: Valg til bestyrelsen, iflg. vedtægter. 
 

Kristian Dinsen var på valg, og blev genvalg. 
 
Erik Nielsen var på valg, modtog ikke genvalg, da han gerne vil fortsætte som opsynsmand. 
Hans Peter Petersen medarb.nr. 13421 blev valgt 
 
Gunnar Morel var på valg, og blev genvalgt. 

 
1. suppleant John Petersen var på valg, og blev genvalgt. 

 
Revisor Klaus Bille-Knudsen var på valg, modtog ikke genvalg. 
Ny revisor Torben Kylling 
 
Ny revisor suppleant Børge Lauersen. 

 
 
5: Evt. 
Der var en god debat omkring tiltag til at hæve det niveau, vi har på vores værktøj. 
Bestyrelsen har taget diverse tilkendegivelser til efterretning, og arbejder videre med dette punkt på 
kommende bestyrelsesmøder.  
 
 
MVH. Max Petersen 
 
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 22. marts 2006 kl. 19:00   
 


