Møde ark for Vestjysk Nimbusklub
Dato: 23. februar 2008. kl. 13.30. Sted: Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig
Referent:
Nr.

Dagsordenstekst

1

Valg af dirigent og referent

Referat
Ida Larsen blev valgt
til dirigent.
Susanne Strunk var
referent.

2.

3

4

Godkendelse af dagsorden

Formanden aflægger bestyrelsens
beretning v. Thorbjørn Strunk

Det reviderede regnskab
fremlægges til godkendelse v.
kasserer Steen Jensen

5

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

6

Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet ét forslag:
Bestyrelsen foreslår ændring til
vedtægternes § 3.
Den nuværende formulering er:
” Som medlemmer kan optages personer. der er
ejere eller medejere af en Nimbus motorcykel.
Medlemmer. der ikke er fyldt 18 år ved
kalenderårets begyndelse betragtes som
juniormedlemmer og har ingen tale eller stemmeret
ved generalforsamlingen. Interesserede kan ved

Godkendt uden
bemærkninger

Formanden aflagde
beretning. Der var
ikke kommentarer til
beretning, bortset fra
ros til den siddende
de bestyrelse for
arbejdet.

Det fremlagte
reviderede regnskab
blev enstemmigt
godkendt og
vedtaget.

Kontingentet
fortsætter uændret.
Det af bestyrelsen
fremsatte forslag til
vedtægtsændring blev
enstemmigt
godkendt/vedtaget.

1

Møde ark for Vestjysk Nimbusklub
henvendelse til formanden optages som medlem, når
man opfylder betingelserne. Ved indmeldelse betales
et startgebyr sat af den siddende bestyrelse.”

Dette foreslås ændret til:
Som medlemmer kan optages personer der
helt eller delvist ejer en Nimbus motorcykel,
eller som interesserer sig for
Nimbusmotorcyklen, og som kan tilslutte
sig klubbens formål. Medlemmer der ikke er
fyldt 18 år ved kalenderårets begyndelse
betragtes som juniormedlemmer og har ingen
tale eller stemmeret ved generalforsamlingen.
Interesserede kan ved henvendelse til
formanden optages som medlem, når man
opfylder betingelserne. Ved indmeldelse betales
et startgebyr sat af den siddende bestyrelse.

Begrundelsen for ønsket om
vedtægtsændringen er:
Vi har oplevet at stadig flere personer, som
ikke er medlem af Nimbusklubben, har
rettet henvendelse til os ang. evt. køb af
Nimbus. Klubben vil således kunne hverve
medlemmer og stimulere interessen hos
disse for og til at blive ejere af en nimbus
og klubben kan aktivt leve op til dens
formål: At fremme interessen for
motorcyklen.

7

Valg af 1bestyrelsesmedlem og to
suppleanter.
Kasserer Steen Sletting Jensen er på valg,
han modtager genvalg.

Steen Jensen blev
enstemmigt genvalgt
uden modkandidat.
Som suppleanter blev i
prioriteret rækkefølge
valgt:
Bent Bjerg
Aage Olsen

2

Møde ark for Vestjysk Nimbusklub
8

9

Valg af to revisorer og en
revisorsuppleant

Eventuelt.
Formand og kasserer orienterede om
forberedelserne til DNT landstræffet i Thyborøn
i uge 30.

I forlængelse af dagsordenens punkt 7, foreslog
Ejgil Pedersen, at dette punkt blev ændret
således at suppleanter (jfr. vedtægternes § 10)
til bestyrelsen fremover vælges forskudt
ligesom de ordinære medlemmer til bestyrelsen
vælges(§9).

Som revisorer blev Jens
Houmark og Anders
Mathiasen genvalgt.
Som revisorsuppleant
blev Sigrid Højland valgt.

Generalforsamlingen
rådgav at bestyrelsen
ikke arrangerede lotteri i
forbindelse med
festmiddag.

Det er op til Ejgil
Pedersen om evt.
fremsættelse af dette
forslag til behandling ved
næstkommende
generalforsamling.

3

