
Vespa Danmarks Generalforsamling 2016 

Lørdag den 28 august 2016 kl. 9.00 til 10.00  

Sted:  Sorø Campingplads 

Til stede var:  

VKD. Præsident Martin Sørensen  

VK. Nordvest – Elo Kjærgaard & Ib Mortensen 

VK. Vestjylland – Martin Sørensen 

VK. Fyn – Peter W. Nørholm & Peter Nielsen 

VK. Øst. Flemming Iversen & Hans Sindberg 

VK. Aarhus. Jens Peter Nørgaard 

Afbud fra følgende: 

VK. Silkeborg, VK Nordjylland, samt intern revisor Finn 

Dagsorden. 

Punkt 1. Valg af Dirigent: - Flemming blev valgt 

Punkt 2. Præsidenten Martins beretning. 

 Martin omtalte succes træf 2015 ved Esbjerg. Etableringen af ny Vespa klub Nordjylland, som allerede nu 

har passeret de 40 medlemmer – stor forskel på klubberne og dens aktiviteter – Manglede fortsat 

koordinering af klubbernes ture, som skulle være tilgængelig for alle medlemmer ad VKD, Så alle kunne 

klubben for deltage såfremt lyst og tid – p.t. ca. 400 Vespa medlemmer total på landsbasis.    Nordvest blev 

igen bedt om muligt at komme på nettet med hjemmeside og få lagt ture ind, læs ovenstående. Elo og Ib 

lovede at se på det, selv om de begge ikke var meget for hjemmeside og FB. Der skal bemærkes at Formand 

Peer i Esbjerg har før lovet dem at lave en hjemmeside til dem, så måske… Ellers ikke yderlig bemærkninger 

og godkendt beretning. 

Punkt 3.1. Kassere Flemming fremlægger de reviderede regnskaber for forløbne år. Der blev udleveret 

regnskab til alle.  kr. 737.00 var årets overskud og formuen er nu kr. 25.966  - alle klubber havde indbetalt 

og i øvrigt ingen kommentar til det reviderede regnskab – som så blev godkendt 

Punkt 3.2. Fremlæggelse af liste over klubbens aktiver, pokaler m.m. fra juni mdr. 2012.  Martin udleveret 

til alle en liste over effekter som p.t. tilhører Vespa Danmark. Martin ville se på den og rette den til, så ny 

revideret liste lå klar til GF 2017. 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag:  



Tilskud til følgebil til International træf. Der skal søges VDK om tilskud. En god dialog omkring bordet, der 

var accept for at max. Kr. 3000 pr tur, som alene skal godkendes af til en hver tid ledelsen i Vespa Danmark 

s  siddende Præsident, Kasserer og intern Revisor.  

Afholdelse af Nationale træf ændres lidt grundet Silkeborg er ved at køre ny formand i stilling, og derfor 

ikke kunne klare et træf i 2017. Nordjylland træder til og fordeles således:  2017 klares af Nordjylland i 

tidsrummet 11 – 13 august  – 2018 Silkeborg – 2019 Nordvest - 2020 Aarhus – 2021 Fyn – 2022 Vestjylland 

& 2023 Øst. 

Punkt 5. fastsættelse af kontingent for kommende år: 

Kontingent fortsat kr. 200 pr klub samt 5 kr. pr medlem årligt. 

Punkt 6. Valg af: 

Præsident. Genvalg af Martin Sørensen 

Sekretær. Genvalg af Marlene Sørensen 

Revisor. Genvalg af  Finn  Beck  

Punkt 7. Eventuelt. 

Martin ventede fortsat svar på hvad klubberne vil med VKD – Vurderer det og meld tilbage til Martin 

Tilbagemelding til VKD hjemmeside angående planlagte Ture – der kommer stor set ingen, men ligger på 

klubbernes egne hjemmeside eller andet information til medlemmer – prøv om ikke det kan lykkes at gøre 

det lidt bedre i 2017. 

Evt. drøftelse af Aarhus klubs problem: 

Jens Peter fortalte kort hvor klubben stod, ingen vil påtage sig  bestyrelse arbejde på grund af en enkelt 

uheldig/grim sag, som p.t. har ødelagt klubben, som så har ligget i dvale hele året 2016, Medlemmerne 

betaler ikke kontingent for året 2016. Desværre modtaget en del udmeldelser MEN i November mdr. 

afholdes der GF, evt. extra GF -  IGEN -  og der kommer en løsning, enten en tager over eller nedlæggelse og 

efterfølgende oprettelse af ny klub, kun tiden vil vise hvad der sker. 

Præsident & Kasserer havde besluttet at sige tak til deltagerne, med en fl. Vin til udlevering under 

festmiddagen lørdag aften. – flot - På vegne af klubbernes deltager takker jeg for hilsen. 

Præsidenten takkede Flemming for dirigent rollen for god ro og orden og ligeså de mødte klubber, med 

ønske om fortsat godt træf. 

 

    Referat: Jens Peter Nørgaard/ VKAA 

                                                                                                          Aarhus den 04.09.2017 



 


