
Møde ark for Vestjysk Nimbusklub 

Dato: 26. januar 2012. kl. 19.30 -  Generalforsamling
Sted: Smedegården Jernbanegade 2, 6940 Lem 
Referent: Susanne Strunk

Nr
.

Dagsordenstekst Referat

1 Valg af dirigent og referent
Jørgen Gyberg Pedersen valgt 
som dirigent. Susanne Strunk 
som referent.

2 Godkendelse af dagsorden Godkendt, med den 
bemærkning at forsamlingen 
godkendte at forslag til 
vedtægtsændringer der ikke var 
fremsendt rettidigt jfr. 
Vedtægterne, alligevel kunne 
behandles.

3 Formanden aflægger 
bestyrelsens beretning v. Thorbjørn 
Strunk

Formandens beretning blev 
godkendt

4 Det reviderede regnskab 
fremlægges til godkendelse v. 
kasserer Ida Larsen

Det reviderede regnskab blev 
godkendt, idet det bemærkedes 
at køb af hjertestarter 
annulleres, idet man i stedet vil 
leje/låne sig til en sådan eks. 
ved afholdelse af træf.

5 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent Bestyrelsens forslag godkendt

6 Behandling af indkomne forslag.
1.
Bestyrelsen er fremkommet med forslag til 
vedtægtændringer.

Ændringen andraget Vedtægternes § 9, 
vedrørende æresmedlemsskab, hvor den 

nuværende tekst lyder : Æresmedlem bliver 
ethvert medlem som fylder 80 år. Ønskes 

ændret til : Æresmedlem bliver ethvert medlem 
som fylder 80 år, og som forud herfor har været 

Bestyrelsens forslag til 
ændringer af vedtægten blev 
vedtaget .
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medlem af klubben i mindst 10 år.
Bestyrelsen ønsker hermed at efterkomme 
ønsket fra flere om at kvalificere et 
æresmedlemsskab yderligere ud over alder.

Til § 9 tilføjes: Den siddende bestyrelse 
udarbejder,regulerer forretningsorden for 
bestyrelsens arbejde, der efterfølgende 
godkendes på førstkommende 
generalforsamling. Forretningsordenen 
beskriver nøjere rammerne for 
bestyrelsens arbejde. 

Til § 10 tilføjes et punkt 4.a. 
Forretningsorden for bestyrelsens arbejde 
godkendes.

Ud over bestyrelsens forslag er der ikke 
fremkommet yderligere forslag til 
vedtægtsændringer.

2 .
Godkendelse af bestyrelsens forslag til 
Forretningsorden

3 .
Drøftelse af klublokaler/møde muligheder 
fremover.

Forslag til forretningsorden 
godkendt.

Punktet drøftet. Enighed om at 
bestyrelsen leder videre efter 
mere permanent sted til 
klublokale, men at klubben i 
mellemtiden holder klubaften 
hvor medlemmer konkret byder 
ind med værtsskab. Enkelte 
meddelte at klubben var 
velkomme hos dem hvis der 
skulle afholdes større 
arrangementer.

7

Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 
suppleanter.
Kasserer Ida Larsen er på valg, og har meddelt  
at hun ikke ønsker genvalg.
På valg som suppleanter er:

Gull-Britt Pedersen modtog på 
opfordring valg til bestyrelsen 
som kasserer.

Begge suppleanter modtog 
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Bent Bjerg og Niels Anton Søgaard genvalg.

8

Valg af to revisorer og en 
revisorsuppleant
På valg erAnders Mathiasen og Jesper 
Pedersen
Suppleant:
Jørgen Gyberg Petersen

Såvel revisorer som 
revisorsuppleant modtog 
genvalg.

9 Tovholder på medlemsliste
Orientering om at Gull-Britt Pedersen på 
bestyrelsens vegne er tovholder på 
medlemslisten, Gull-Britt orienterer herom.

Hvervet falder nu naturligt ind 
som en del af kassererens 
opgaver.

10 Eventuelt.
Der blev orienteret om det 
kommende Giro d'Italia løb den 
6. maj 2012.
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