Traction Avant Danmark

GENERALFORSAMLING 2020
afholdt 03. oktober 2020 kl. 13.00.
på Strib Automobilmuseum, Sofiendalsvej, Strib, 5500 Middelfart
Referatet er udarbejdet af Jørgen Hove

Helt usædvanligt blev årets generalforsamling ikke afholdt i samme weekend som vort sommertræf, idet
dette var aflyst pga. covid-19 virussen. Generalforsamlingen var derfor eneste aktivitet på denne
oktoberdag, hvor vi havde lejet os ind til formålet ved Strib Automobilmuseum. På trods heraf var der
fremmødt 27 medlemmer inklusiv en fuldtallig bestyrelse bestående af formand Eugenio Lai, kasserer
Hans-Henrik Sørensen samt bestyrelsesmedlemmerne Claus Falden, Benny A. Jensen og Jørgen Hove.
Dagsorden, regnskab og bilag om ny redaktion blev uddelt.

Dagsordenen så ud som følger:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandsberetning
Klubbens regnskab ved kassereren
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af:
• Formand
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• 1 bestyrelsessuppleant
• 1 revisor
• 1 revisorsuppleant
6. Attraction
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

1.
VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen pegede på Jørgen Krogh-Christensen, der accepterede hvervet, hvilket straks blev godkendt af
generalforsamlingen ved klapsalver, hvorefter dirigenten åbnede generalforsamlingen, idet han
konstaterede, at den var lovligt indkaldt.

2.
FORMANDSBERETNING
Formanden startede med at takke træfgruppen for sommertræffet i Viborg 2019. I år har aktivitetsniveauet
været hæmmet meget pga. Covid-19 virussen. Kun få arrangementer er blevet gennemført i den korte
periode i sommer, hvor smitten var lav og mange troende, alt samvær igen var ufarligt, og vi var på rette
spor igen. Men på trods af heraf, har klubbens grundfunktioner skullet fungere, og formanden takkede de
nøglepersoner, der har varetaget dette. Endelig fyldte emnet om de kommende ændringer vedrørende
klubbladet en del. Det er ikke kun et spørgsmål om en ny redaktør i stedet for Jens Møller, der træder af,
men også et spørgsmål om det fremtidige samarbejde med de øvrige deltagende klubber. Eugenio takkede
Jens for hans arbejde som redaktør gennem 37 år og overrakte ham på vegne af klubben et gavekort til en
tur i den fine DC3 flyvemaskine fra 1944, der har sin egen klub, DC-3 Vennerne. Der opstod dog en munter
stemning, idet der i salen var nogen, der mente at vide, DC3 – maskinen ikke kom ud at flyve mere pga. en
defekt motor, og gavekortet blev derfor på stedet ændret til en oplevelse efter modtagerens frie valg.
3.
KLUBBENS REGNSKAB VED KASSEREREN
Klubbens regnskab og budget, herunder regnskabet for klubbutikken, blev omdelt og med vanlig præcision
og venlighed gennemgået af Hans-Henrik, der også takkede Erik Hougaard for varetagelsen af klubbutikken.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Hans-Henrik oplyser, at der nu er 172 medlemmer i vores
klub, hvilket svarede til det, der blev budgetteret med for dette år.
4.
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR DET KOMMENDE ÅR
Det godkendes også uden nogen større diskussion, at kontingentet forbliver på 450 kr. årligt, som også
anbefalet af bestyrelsen.
5.
VALG:
FORMAND
Eugenio spurgte generalforsamlingen, om der var kandidater til posten, hvilket ikke var tilfældet. For første
gang i sin tid som formand proklamerede Eugenio, at han ønsker at trække sig tilbage fra formandshvervet i
en ikke fjern fremtid. Dog vil han først gerne nå til et punkt, hvor han kan føle at have færdiggjort arbejdet
på en tilfredsstillende måde. Endvidere pointerede han, at han var begyndt at føle, at han stod for en alt for
stor del af det samlede bestyrelsesarbejde, og han derfor i den kommende valgperiode ville kræve mere af
de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis han skulle genopstille. Det blev bemærket fra salen, at dette
spørgsmål ikke synes at være et generalforsamlingsanliggende, men et ledelsesspørgsmål i bestyrelsen.
Formanden tog dette ad notam, men tilkendegav, at han syntes, det var rigtigt at nævne det. Herefter fik
generalforsamlingen mulighed for at applaudere genvalget.
TO BESTYRELSESMEDLEMMER
Claus Falden accepterede genvalg, der blev anerkendt med klapsalver.
Benny A. Jensen meddelte generalforsamlingen, at han ønskede at afslutte sin tjeneste som
bestyrelsesmedlem, og Carsten Thylgård var ikke uvillige til valg, hvilket ligeledes blev anerkendt med
klapsalver.
EN BESTYRELSESSUPPLEANT
René Christensen ønskede ikke genvalg. Torsten Vig blev valgt til denne post.
EN REVISOR
Helge Gedebjerg modtog genvalg.

EN REVISORSUPPLEANT
Jørgen Krogh-Christensen valgtes til hvervet.
Alle valg blev konfirmeret med klapsalver fra salen.
6.
ATTRACTION
Vort klubblads redaktør, Jens Møller Nicolaisen, har efter flere års raslen med sablen nu taget den
beslutning at fratræde. Kvaliteten af Jenses arbejde kan ikke diskuteres, og det vil antageligt være
uundgåeligt, at det fremtidige blad vil fremstå ganske anderledes. Eugenio har arbejdet stødt og stædigt på
at tilvejebringe et bæredygtigt koncept for en fremtidig redaktion bestående af mindst to medlemmer.
Dette har naturligvis været et større arbejde, idet det jo medfører samarbejde og enighed med de to øvrige
klubber, med hvem vi udgiver bladet, nemlig Dansk Citroënklub og ID/DS klubben.
Men der har også i bestyrelsen været en klar enstemmig og klar holdning til, at klubbens eksistens og virke
ikke er eller skal være afhængig af, om vi har et bald i den ene eller anden størrelse og kvalitet, eller evt.
slet ikke noget blad. Klubben består, så længe der er kontingentbetalende medlemmer og en bestyrelse.
7.
INDKOMNE FORSLAG
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
8.
EVENTUELT
Jens Møller ønskede at følge op på sit eget forslag fra generalforsamlingen sidste år. Et forslag efter hvilket
vor klub skulle indlemmes i Dansk Veteranbilklub. Der blev dengang nedsat et udvalg bestående af Jens
Møller, Torsten Vig, Eugenio Lai, Hans-Henrik Sørensen, Benny A. Jensen og Jørgen Hove. Jens mente at
kunne konstatere, at der på de to afholdte møder ikke have været interesse eller forståelse for forslaget, og
at han betragtede det, altså forslagets idé, som løbet ud i sandet. Jens efterlyste, at vi i klubben ikke blot
fortsætter med at gøre, som vi plejer, såsom at afholde sommertræf og de øvrige velkendte aktiviteter,
men gøre noget nyt. Jens fremhævede, at han anså sommertræffene på Bornholm og Ærø som pragtfulde
og udmærkede eksempler på noget nyt. Jens ønsker, at vi i fremtiden skal tænke på, hvordan vi blander os
mere med folk, der repræsenterer andre bilmærker.
Hans-Henrik erindrede om, at det aflyste 2020-træf er flyttet til 2021. Det er så heldigt, at Grethe og
Christian Friis, der skulle have forestået træffet i år, ønsker at gennemføre det planlagte træf til næste år.
Det bliver, pga. en allerede helt forudreserveret kro, på en noget anden dato en vanligt. Bestyrelsen har
dog intet haft at indvende imod dette, men tværtimod været taknemmelige for, det kunne flyttes.
Preben Nottelmann udtrykte bekymring for den økonomiske udvikling i klubben, såfremt regnskabet
vedbliver at udvise underskud år efter år. Preben mente, en kontingentforhøjelse ville være velbegrundet.
Kassereren tilbageviste dog problemet bl.a. ved at påpege, at driftsunderskuddet modsvares af
henlæggelser til jubilæumsfond og medlemsliste. Formanden stillede generalforsamlingen i udsigt, at
bestyrelsen til næste generalforsamling vil bestræbe sig på at møde med et gennemarbejdet bud på den
mulige økonomiske udvikling i klubben de næste 3-5 år. Formanden nævnte til sidst, at på grund af EU’s
persondataregler, vil medlemslisten måske ikke kunne udgives fremover. Vi arbejder videre med dette
spørgsmål i bestyrelsen.
Her sluttede generalforsamlingen, og vi havde lejlighed til i ro og mag at nyde den enestående samling af
gamle biler, der udgør Strib Veteranbilmuseum, inden vi hver i sær vendte snuden hjemad.

