
Ordinær generalforsamling for Vespa Klub Danmark lørdag den 6 marts 2010. 

 

 

På grund af dårligt vejr blev generalforsamlingen udsat til 12.30 i stedet for som planlagt kl. 11.00. 

  

Til stede var Vestjylland, Silkeborg, Team Øst, Aarhus, samt Nordvest. Der var afbud fra Fyn p.g.a 

det dårlige vejr. 

  

Præsidenten indledte med gennemgang af Vespa klubbens materielle aktiver, hvorefter dagsordenen 

blev indledt. 

  

Pkt 1  Valg af dirigent: 

Der blev uden sværdslag foreslået Kaj/Nordvest, hvilket blev vedtaget. 

  

Dagsordenen blev herefter gennemgået og man enedes om at der fremtidigt skulle være en sekretær 

for klubben, hvilket  

Valget faldt her på Ove Jensen/øst, hvilket blev accepteret. 

  

Pkt. 2 Præsidentens beretning: 

Der efterlystes materiale til bladet fra klubberne, hvilket gerne måtte sendes sekretæren Ove Jensen. 

Husk at skrive på skabelon så det kan passe ind i trykkeriets arbejdsgang. 

  

Pkt. 3 Gennemgang af regnskab for bladet samt VK Danmark: 

Der var ingen bemærkninger hertil hvorefter begge regnskabet blev godkendt. 

  

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag: 

Ingen 

  

Pkt 5 Fastsættelse af kontingent for det kommende år: 

Det blev besluttet at kontingentet skulle forblive uændret, samt at Vespa klub København skulle 

betale som alle andre. 

  

Pkt 6 Valg af formand samt sekretær lige år: 

Formanden blev genvalgt uden modkandidater. Revisor blev Finn Bech fra Øst. 

  

Pkt 7 Eventuelt: 

Stof til bladet skal sendes i god tid til Ove Jensen så der er tid til at sortere hvad der er plads til i det 

kommende blad. 

Vedr. fremmøde på generalforsamlingen og hermed stemmeret blev paragraf 5 præciseret 

  

Generalforsamlingen ønskes af flere flyttet til sommerhalvåret for at der samtidig kunne blive en tur 

ud af det. 

Forslag herom må vente til næste generalforsamling. 

  

En drøftelse af at bladet fremtidig skulle sendes på mail blev ikke vel modtaget idet det for mange 

er et samleobjekt 

Det er dog naturligvis fortsat op til den enkelte klub at sende egen orientering til sine medlemmer 

på mail. 



  

I den forbindelse eftersøges blade fra udenlandske klubber. 

  

I forbindelse med afholdelse af landstræf i 2011 efterlystes klubber som ville være villige til dette. 

  

Generalforsamlingen i 2011 vil blive afholdt på Fyn. 

  

For at skaffe yngre medlemmer efterlyses gode ideer hertil. 

  

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 14.20 i god ro og orde. 

  

  

For referat Kaj/Nordvest. 

  

 


