Rootes Danmark
Referat fra generalforsamlingen den 18.6.2017 kl. 10.00
på Nymindegab Kro.
Formanden bød velkommen til generalforsamling 2017 i Rootes klubben.
Vort mangeårige medlem Atli Thostrup, som døde i december sidste år, blev mindet ved 1 minuts
stilhed.
Pkt. 1 Valgt af dirigent.
Formanden foreslog Ena Pedersen. Ena ville modtage valget, når generalforsamlingen har forholdt sig til at
hun også har været en del af bestyrelsen. Ena Pedersen blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og at der er 9 fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.

Pkt. 2 Valg af referent og stemmetællere.
Til referent valgtes Peter Ruben Larsen.
Kurt Petersen og Hans Henrik Havsted blev valgt som stemmetællere.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.
Pkt. 3 Bestyrelsens beretning
Efter sidste generalforsamling i Assens konstituerede bestyrelsen sig på sit første bestyrelsesmøde
således:
Formand:
Niels Krüger
Næstformand: Ena Pedersen
Kasserer:
Kurt Borgkvist
Sekretær:
Hans Henrik Havsted
Bladudvalg:
Thomas Thostrup
Webmaster:
Peter Ruben Larsen
Vi har efterfølgende haft 1 bestyrelsesmøde i november, hvor Johnny B. Rasmussen, fra
Motorhistorisk Samråd (MhS) informerede os om MhS’s virke. Nogle hovedpunkter herfra:
- MHS er forhandlingspartner i forhold til myndigheder f. eks. Skat
- Administrerer historiske nummerplader
- Er med i flere andre større organisationer som FIVA og nordisk samarbejde
- Lobbyarbejde omkring f. eks. registreringsafgifter, kulturarv og benyttelse af køretøjerne
- Har tegnet arbejdsskadeforsikring som dækker medlemmer ved frivilligt arbejde i foreningens
regi
- Har tegnet en ansvarsforsikring, som dækker hvis en gæst kommer til skade ved et arrangement,
som vi står som arrangør af – altså hvis vi er medlem af MhS.
Bestyrelsen mener på den baggrund at vi bør fortsætte vores medlemskab af MhS! (pkt. 5)
Hjemmesiden håndteres af vores medlem Peter Ruben Larsen og er senest opdateret i september
2016.Ny opdatering afventer at vi skal drøfte hvilket omfang oplysningerne i vores klubblad skal
have på nettet / hjemmesiden, se punkt 9.

I efteråret gennemførte vi i begyndelsen af september ”Nordisk Rootes Træf” 2016 – i og omkring
Ebeltoft. Der var ikke deltagelse fra hverken Norge eller Sverige på grund af koordinerings
problemer. Men der mødte dog 9 biler og 20 personer op og vi havde et fortræffeligt arrangement,
både fredag, lørdag og søndag.
På vores generalforsamling i Assens i juli 2016 fik man under eventuelt tilslutning til at lægge vores
forårstræf i 3. weekend i juni (8 dage efter Englændertræffet i og omkring Løgumkloster). Det
kolliderede med svenskernes tidspunkt for det nordiske træf.
Bestyrelsen ønsker en debat om vi, under hensyn til klubbens økonomi, kan ændre vores holdning
til blad på mail.
Vi har haft en medlemstilgang på 10 personer siden sidste generalforsamling og har nu 47
medlemmer.
Bestyrelsen har også arbejdet med at opdatere vores medlemslister:
Medlemsliste i nummerrækkefølge med navn, postadresse, mailadresse og tlf. nummer
Medlemsliste med køretøjer efter mærke /type alder, registreringsnummer, ejer og tlf. nummer
Køretøjsliste med antal inden for de enkelte mærker og typer.
Køretøjslisten er ikke opdateret, Henrik Thostrup har gennem Thomas Thostrup antydet at han
gerne vil prøve at lave et bedre system, måske kun 1 liste og ikke 3,
Seneste opdatering er fra 25. maj 2017 og den er allerede forældet, idet Henrik Thostrup har
meddelt at han gerne vil overtage Atli Thostrups medlemskab.
Bladet ligger i trygge hænder hos Thomas Thostrup og Hans Henrik Havsted. Redaktionen er som
altid glade modtagere af input i form af artikler mm. og vi takker for de bidrag vi har fået i det
forløbne år.
Pkt. 4 Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kasserer Kurt Borgkvist.
Årsregnskabet for 2016 udviser et underskud på 8.114 kr. og en egenkapital på 10.849 kr.
Sponsoratet på 500 kr. vedrører Englændertræffet i Løgumkloster, som vi er blevet en del af.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5 Indkomne forslag
Motorhistorisk Samråd fortsat medlemskab (?)
Under henvisning til omtalen i formandens beretning anbefalede formanden fortsat medlemskab.
Forslaget blev vedtaget.
Pkt.6 Kontingent og budget
Generalforsamlingen besluttede at punktet kontingent og budget behandles samtidigt, hvorefter
følgende emner blev drøftet:
Der er ønske om at udgive 1 blad mere pr. år. Det øger trykkeudgifterne og det koster ekstra porto.
Forlag om at sende blad ud pr. mail. De, der ønsker papirudgave, opkræves porto herfor.
Flere af medlemmerne anbefalede fortsat papirudgave, som til nød kan dækkes ved forhøjelse af
kontingentet for 2018.
Vor redaktør Hans Henrik Havsted har fremskaffet et sponsorat til klubben i 2017.Beløbet kan f.eks.
anvendes til at udgive et ekstra blad, markedsføring af klubben og dækning af redaktørens
merudgifter efter bestyrelsens beslutning.

Følgende forslag fremkom til kontingentet: uændret kontingent, forhøjelse med 50 kr. og forslag til
forhøjelse med 100 kr.
Kontingentforhøjelse på 50 kr. blev vedtaget. Kontingentet er nu 350 kr. i 2018.
Det blev i fortsættelse heraf besluttet, at bladet fortsat udsendes i papirudgave.
Budget 2018:
Regnskabets ordinære poster er et udtryk for budgettet for det kommende år.
Pkt. 7 Valg af bestyrelse.
Thomas Thostrup, Kurt Borgkvist og Ena Pedersen blev enstemmigt genvalgt.
Pkt.8 Valg af revisor
Hans Jørgen Salomonsen blev enstemmigt genvalgt.
Pkt. 9 Eventuelt.
Sponsorater kan efter bestyrelsens beslutning anvendes til ekstra nummer af bladet, lokale
arrangementer og dækning af udlæg ved varetagelse af særlige opgaver.
Tidspunkt for forårstræf blev drøftet. Bestyrelsen træffer afgørelsen og udsender orientering
herom i god tid.
Efterårstræf afholdes i år 30.9-1.10 2017 i Roskilde.
Næste forårstræf og generalforsamling foreslås afholdt på Nordsjælland i weekenden 16.-17- juni
2018. Amalie og Kurt Madsen har tilbudt at arrangere aktiviteterne.
Efterårstræf i 2018 planlægges afholdt medio august på Sydfyn. Nærmere herom senere.
Hidtil har der ikke været adgangsbegrænsning til vor hjemmeside. Det indebærer, at oplysning der
fremgår af hjemmesiden p.t. kan søges gennem Google, f.eks. oplysninger om biler, der er omtalt i
artikler i bladet. Dette finder bestyrelsen uhensigtsmæssigt, hvorfor det blev aftalt, at Ena
Petersen, Ole Nielsen og Peter Ruben Larsen udarbejder forslag til ny hjemmeside, administrering
heraf og regler for medlemsadgang.
Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten og de fremmødte for debat og indlæg.

______________________________
Ena Pedersen
Dirigent

______________________________
Peter Ruben Larsen
Referent

