
                                                                                                 
 
 

Referat af generalforsamlingen i  Rootes Danmark,   
afholdt i Assens den 5. juli 2016 
 
 
Formanden bød velkommen og foreslog Ena Pedersen  som dirigent. Hun valgtes med 
akklamation. 
Ena konstaterede at der var mødt 11 medlemmer, der alle var stemmeberettigede, samt  
indkaldelsen var sket rettidigt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. 
Som referent valgtes Jens Chr. Fogh. 
Dagsordenen iflg. vedtægterne var trykt sammen med indkaldelsen i det seneste klubblad. 
 
1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 
Carsten Justesen fortalte om årets træf og øvrige hændelser og konkluderede, at 2015 alt i alt 
havde været et acceptabelt år. Der var ros til Atli Thostrup & sønner for et fortrinligt arrangement af 
forårsløb og generalforsamling i Maj 2015. 
Kort debat om klubbens hjemmeside om manglende opdatering samt tilgængeligheden. Den 
kommende bestyrelse blev pålagt at arbejde hermed. - Et forslag fra salen om anvendelse af 
facebook vandt ikke genklang. 
Beretningen godkendtes 
 
2. 
Man vedtog at behandle punktet under pkt. 9 pga sammenfald. 
 
3. Fortsat medlemsskab af Motorhistorisk Samråd (MHS). 
Efter en livfuld debat med indlæg fra flere medlemmer konstaterede dirigenten, at der ikke 
fremkom nye synspunkter siden diskussionen på sidste års generalforsamling. Efter forslag 
enedes man herefter om at invitere en talsperson fra MHS til at tale Samrådets sag over for 
bestyrelsen eller næste års generalforsamling, - med mulighed for at stille spørgsmål. Det blev 
pålagt den kommende bestyrelse at iværksætte sagen. 
 
4. Det reviderede regnskab for 2015 forelægges til godkendelse 
Det var trykt i den seneste udgave af klubbladet. Det blev gennemgået og kommenteret af 
kassereren, som besvarede enkelte spørgsmål. Regnskabet 2015 godkendtes. 
 
5. Budget for indeværende år (2016) forelægges. 
Der var ikke udarbejdet et særskilt budget for 2016, idet kassereren fremførte, at posterne var stort 
set de samme fra år til år. Generalforsamlingen tog synspunktet til efterretning. 
(Se også bemærkningerne om bugettet under pkt. 9, referentens tilføjelse) 
 
7. Forslag til ændring af kontingentet . 
Man enedes om at fortsætte med uændret kontingent 300 kr. årligt. 
 
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.. 
Carsten Justesen, Peter Ruben Larsen og Jens Christian Fogh ønskede at udtræde af 
bestyrelsen. 
Salen foreslog herefter som nye medlemmer Ena Pedersen, Thomas Thostrup og Hans Henrik 
Havsted, som alle modtog valg (Thomas iflg. mundtlig fuldmagt til Ena, da han ikke selv var til 
stede). 
Den nye bestyrelse består herefter af Niels Krüger, valgt for 2 år, Thomas, valgt for 1 år, Kurt 
Borgkvist, fortsætter, Ena,, valgt for 1 år samt Hans Henrik, valgt for 2 år. 
Som suppleant valgtes Jens Christian, og Hans Jørgen Salomonsen genvalgtes som revisor. 
 Iflg. vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv ved det førstkommende bestyrelsesmøde. 
 



9.Forslag til nye vedtægter fremlægges til drøftelse.. 
Med udgangspunkt i en opfordring ved generalforsamlingen 2015 havde Kurt B og Ena udarbejdet 
et forslag til ændringer, som blev forelagt punkt for punkt. 
Særskilt bemærkedes, at bestyrelsen tilpligtes at forelægge et skriftligt budget for 
generalforsamlingen, og at budgettet efter godkendelse administreres af bestyrelsen. 
Forslaget principgodkendtes, og den ny bestyrelse blev pålagt at tilrette vedtægterne til publicering 
i næste klubblad. 
 
10. Eventuelt. 
- Kurt Petersen overrakte en gave fra Rover-klubben, som vi tidligere har haft et udmærket 
samarbejde med i mange år. 
- Niels Krüger påtog sig at være tovholder for et muligt Nordisk Rootes træf i Danmark i 
eftersommeren, og koordinerer med Sverige og Norge mht datoer. 
- Ena foreslog, at man afholdt næste års forårstræf  i Nr. Nebel i 3. weekend i juni. 
Et lokalt medlem Leif  har erklæret sig villig til at medvirke. 
- Der udspandt sig en kort debat om klistermærker, tøjmærker og andet merchandize.  Noget 
eksisterer, men bruges ikke meget. Den kommende bestyrelse undersøger behovet. 
 
 
Til slut takkede den afgående formand dirigenten for kompetent ledelse af årets generalforsamling. 
 
Sign. Jens Chr. Fogh                                                 sign. Ena Pedersen 
_______________________________ _____________________________        
          Som referent                                                      Godkendt af dirigenten 
 


