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Referat 

Vespa Klub Danmark’s ordinære Generalforsamling, 

den 28. februar 2009, 

i kantinen hos SMC, Skagerakvej 4. Esbjerg. 

Deltagerantal 13. Fra Team Vespa 3, fra Nordvest 2, fra Vestjylland 3, fra Silkeborg 2, fra Fyn 2 samt 

Præsident Peer Tanggaard.  

Punkt 1: Valg af Dirigent:  

Hans Sindberg fra Team Vespa Øst blev enstemmigt valgt til Dirigent og kunne indledningsvis konstatere, 

at Generaforsamlingen var rettidig indkaldt. Ove Jensen fra Team Vespa Øst blev derefter valgt til referent.   

Punkt 2: Præsidentens beretning: 

Peer Tanggaard bød velkommen til generalforsamlingen, men beklagede at Vespa Klub Aarhus i sidste 

øjeblik havde meldt fra til generalforsamlingen, og således ikke var repræsenteret på generalforsamlingen 

overhovedet.                                                                          

Peer kunne fremhæve, at Vespa Journalen nu er kommet i rimelig god gænge og kvalitet, men gjorde 

samtidigt også opmærksom på, at artikler og stof til bladet stadig er meget velkomne, endvidere 

opfordrede han alle medlemmer til at være behjælpelige med at skaffe flere annoncer til Vespa Journalen, 

så økonomien og kvaliteten af bladet yderligere kan forbedres. Alle annoncer til Vespa Journalen skal gå 

via Kasserer Flemming Iversen til Grafisk Tryk. Peer appellerede ligeledes til, at klubberne videregiver 

deres nøjagtige medlemstal til præsidenten, så det samlede medlemstal, og dermed det samlede antal 

blade, der udsendes, kan fremføres som et vigtigt og vægtigt salgsargument overfor fremtidige annoncører 

i Vespa Journalen.  Peer påpegede også vigtigheden af, at fristen for aflevering af stof til Vespa Journalen 

overholdes, så bladet kan udsendes rettidigt til klubbernes medlemmer. Endelig gjorde Peer opmærksom 

på det helt essentielle i, at e-mail adresser er opdaterede til aktuel status, så de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer og klubber kan kontaktes uden det store detektiv arbejde først.                                                                                                                         

Peer nævnte kort at ”Vespa World Club” ikke har gjort meget opmærksom på sin eksistens gennem 2008, 

men at V.W.C. ifølge hjemmesiden dog er engageret i Vespa World Days i Østrig.                                                                           

Nogle af de lidt større 2009 Vespa arrangementer blev også belyst, bl.a. Vespa Træffet, der afholdes af 

Klub Silkeborg 12. – 13. – 14. juni, og der blev fra generalforsamlingens deltagere, givet udtryk for stor 

interesse for Træffet. Peer nævnte ligeledes Vespa-Club Lüneburg’s 50-års Jubilæums træf, det finder sted 

7. – 9. august, og der blev også her givet udtryk for ret stor interesse fra de forskellige 

klubber.”Fælleskørsel” til Lüneburg blev drøftet, Jørgen Jørgensen fra klub Silkeborg vil kontakte et 

klubmedlem fra Vespa Club Lüneburg, og forsøge at arrangere ”fælleskørsel” for de danske Træfdeltagere, 

for den del af turen, der forløber i Tyskland. Vedrørende en ide om emblemer til uddeling på 

Lüneburgturen vil Peter Nørholm ”Ricambi” undersøge mulighederne for fremstilling af emblemer. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Punkt 3: Regnskab for 2008:  

Regnskabsblad blev omdelt. Kasserer Flemming Iversen gennemgik Regnskabet, og det blev derefter sat til 

afstemning og godkendt med aktiver på 16.945 kr. 

Regnskabsblad for Vespa Journalen blev derefter omdelt. Kasserer Flemming Iversen gennemgik 

regnskabets poster.  Bladets pris er 20 kr. pr. blad p.t. Nuværende bagside annonce fra Nordisk Veteran 

Forsikring løber hele 2009, Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt med aktiver på 7.341 kr.  
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Flemming Iversen spurgte Peter Nørholm, Klub Fyn, om muligheden for, at ”Ricambi” vil indrykke en 

annonce i Vespa Journalen, annonce prisliste fremvist, og der blev givet tilsagn om fornyet overvejelse fra 

Peter’s side.   

Formand Peer Tanggaard havde fremlagt diverse emblemer og andre V.K.D. effekter, i den forbindelse blev 

også forslaget om en Træfkasse, med relevante rekvisitter til Træfarrangementer, fremsat. Jørgen 

Jørgensen fra Klub Silkeborg vil forsøge at fremstille og samle en Træfkasse.  

Punkt 4: Kontingent fastsættelse for 2009: 

Kasserer Flemming Iversen foreslog uændret kontingent for 2009, nemlig 200 kr/klub og 5kr/medlem. 

Forslaget blev vedtaget. 

Punkt 5: Indkomne forslag: 

 Ingen forslag. 

Punkt 6: Valg til bestyrelsen: 

 Peer Tanggaard, Vespa Klub Vestjylland, genvalgt for 1 år som Præsident.                                                                

 Carlo Ernstsen, Vespa Klub Vestjylland, valgt som Vicepræsident. 

 Flemming Iversen, Team Vespa Øst, genvalgt som Kasserer. 

 Ole Haag, Team Vespa Øst, genvalgt som Revisor. 

Punkt 7: Eventuelt: 

Peer Tanggaard fremsatte en ide om Stjernetræf. Emnet blev drøftet, og blev konkluderet som en 

Træfmodel, der kan afprøves i kommende turarrangementer. 

Forskellige detaljer omkring Paw traileren blev diskuteret, tilsyneladende er også godkendelseskriterierne 

landet over noget ”komplicerede”. 

 Vespa Klub Nordvest meldte sig som værter for V.D.K.’s ordinær generalforsamling 2010. 

 Peer Tanggaard meddelte at Vespa Klub Vestjylland vil afholde Vespa Træf 2010 ved Vejers. 

 Afslutning. 

Efter at generalforsamlingens dagsorden var udtømt kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for 

afsluttet, og takke for god ro og orden.                                                                    

                                                                                      Notat/referat Ove Jensen Team Vespa Øst.                                

 

 


