Relergt gf Generylforsamfinø l.Eogtes Danmørk 2978
År 2018, søndag den 17. juni kl. X0:00 afholdtes Generalforsamling i Foreningen Rootes Danmark på
adressen Udsigten 3, 3390 Hundested.

M6dt var Bestyrelsen, repræsenteret ved Niels KrUger, Hans Henrik Havsted, Thomas Thostrup og Kurt
Borgkvist. Endvidere deltog I medlemmer og der forelå 2 skriftlige fuldmagter. Der var således 14
stemmeberettigede.
Mød€t var indkaldt med dagsorden i klubbladet nr. 98 af april 2018,

r. Valg ef dirigent og 2. valg af referent.
Formanden bød velkommen og foreslog Peter Ruben Larsen som dirigent samt Kurt Borgkvist som referent,
Begge de foreslåede blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at ingen af
de deltagende medlemmer havde indvendinger herimod.
3. Allaggelse af bcstyrelsens beretnlng.

Formanden oplæste bestyr€tsens beretning for det forløbne år. Beretningen vedlægges som bilag 1.

6eneralforsamlingen tog formandens beretning til efterretning, idet dog flere af de emner, som formanden
havde omtalt, blev udskudt til nærmere drøftelse under punktet eventuelt.
4. Forclæggelse af revideret

rclntl€b til todkcndelse.

Kassereren udleverede og gennemgik det reviderede årsregnskabet lor 20t7, som udviste et overskud på
kr. 7.289,14 og en foreningsformue ultimo 2}fi på kr. 17.653,54. Regnskabet blev godkendt.

5. Kontingent.
Bestyrelæn foreslog et uændret kontingent på 350 kr. pr. år. Endvidere foreslog bestyrelsen et uændret
aktivitetsbudget, dog således at bladudgivelser fremover blev reduceret, idet en donation på kr. 3.000 fra
fa. tnterdan Holding A/S i 2017 mod forventning havde vist sig at være et engangsbeløb.
Der var flere indlæg omkring budgeVkontingent, som man vedtog at behandle under et, og en afstemning
godkendte herefter et kontingent på uændret kr. 35O00.

6. Orlentering omkrlng ny hiemmeside m.m.
Ena Pedersen gennemgik sit forslag

til ny hjemmeside. Hiemmesidens domæne Rootes.dk er oprindelig

oprettet i andet navn end foreningens, men på forespørgsel fra

Ena Pedersen bekræftede Carsten lustesen,

at domænet fortsat kan anvendes/overtages af foreningen. Herudover er det indkøbt et nyt domæne i
foreningens navn, Rootesdanmark.dk, som dog endnu ikke er aktiveret.
7. Indkomne forslaS.
Hans Henrik Havsted fremlagde et forslag om at nedlægge klubben og i stedet blive et register under OVK
eller DVMC. Der udspandt sig en lang debat herom, og da der fremkom en del for forsla$rstilleren
afgørende nye oplysninger og argurnenter, valgte denne at trække forslaget tilbage.

8. Sudget forelægtelse

tll godkendelsc'

Det blev vedtaget, at kontingentlndkomsterne var at betragte som et råderum for aktiviteter i 2018.
9.a Valg af bestyrelcermedlemmer.

Dirigenten konstaterede, at Nlels Kr0ger og Hans Henrik Havsted var på valg for en ny 2 års periode og at
Ena Pedersen havde ønsket at forlade sin bestyrelsespost og derfor skulle erstattes i den resterende
valgperiode på 1 år.
Der skulle derfor vælges tre nye medlemmer, Der fremkom herefter 3 nye kandidater tilvalg, Ena
pedersen, Ole Nielsen og Kurt Mtdsen. En afstemning gav 10 stemmer for, 2 imod og 2 undlod at $temme.
Ena Pedersen og Kurt Madsen blev derfor valgt for 2 år og Ole Nielsen blev valgt for 1 år'

Niels Kr0ger og Hans Henrik Havsted ønskede ikke at genopstille og da det lå klart ønskede Kurt Borgkvist
ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem i sin resterende periode på 1 år. Der manglede derfor 1 ny
bestyrelseskandidat for at nå op på den sædvanlige bestyrelse på 5 medlemmer, hvorefter dirigenten

suspenderede generalforsamlingen.
Efter telefoniske drøftelser fremkom der nu en ny kandidat, nemlig Thomas Nielsen, som så blev valgt fot
år.

9.b Valg af revisor.
Hans Jørgen Salomonsen blev genvalgt som revisor

for 1 år.

10. Eventuelt

Forsamlingen drøftede behovet for vedtægtsændringer, bl.a, som følge af den nye Persondataforordning.
Niels Krtger videregav et forslag til den nye bestyrelse herom.
Endvidere drøftedes klubbens fremtidige organisation, medlemsbladets form og indhold samt
inforrnationsvejene til klubbens medlemmer. Det blev overladt til den nye bestyrefse at arbejde videre
hermed.
Klubbens Vandrepokal blev overdraget til Kurt Madsen for et fint arrang€ment og afviklingen heraf i
forbindelse med årets træf.

Afslutning.
Formanden tåkkede sluttelig dirigenten for god styring og forsarnfingen for god ro og orden.

Mødet afsluttedes kl" 11:25

$om referent;

fu{,#
Kurt Borgkvist

Som dirig

Ruben Larsen

1

Bilas 1
Bestyrelsens beretn ing (pkt. 3) ved generalforsamling 2018:
Efter sidste generalforsamling i Nymindegab konstituerede bestyrelsen sig på sit første
bestyrelsesmøde således:
Niels Krtiger
Kurt Borgkvist
Ena Pedersen
Redaktør: Hans Henrik Havsted og Thomas Thostrup

Formand:
Kasserer:
Sekretær:

Bestyrelsesmødet blev afholdt iforbindelse med efterårstræffet i og omkring Holbæk.
I efterårsturen deltog 6 ekvipager + en forsyningsbus. Efter briefing drog vi af sted ud i det
midtsjællandske. Skøn tur forbi Holbæk Skudehavn, med mange træskibe, langs Holbæk fjord,
mange dejlige seværdigheder. Undervejs indtog vi kaffe og kage som behændigt blev tryllet frem
fra forsyningsvognen. Og vi fortsatte via et betagende istidslandskab, Maglesø Traktørsted begge
med en betagende udsigt. Vejret var skønt med solskin. Om eftermiddagen viste Henrik Kjær sin
fine bilsamling frem og underholdt os med anekdoter, Søndag formiddag besøgte vi i regnvejr et af
landets største udendørs stumpemarkeder ved Andelslandsbyen Nyvang. Vores medlem Egon
Bruun fortalte om Andelslandsbyens bygninger for en lille gruppe som havde fundet vej til en
gammel kirke. Alt i alt en fortræffelig veltilrettelagt tur, Og alle kom fint hjem på trods af en tæret
vandpumpe.
Vores sekretær, Ena Pedersen, har været flittig og har udarbejdet nye og opdaterede
medlemslister i flere udgaver. I den forbindelse skal bestyrelsen snarest have udarbejdet ny
medlemspolitik om hvordan medlemsoplysninger håndteres, idet EU har udsendt en
"Persondataforordning". Den gælder for nye medlemmer, men også vores eksisterende
medlemmer skaljo også omfattes. Det skal fremgå af vores vedtægter hvordan foreningen vil
håndtere denne forordning. Vedtægterne skal opdateres. Der er udarbejdet et forslag til nye
vedtægter, men de skal godkendes på en generalforsamling jf. de regler der gælder i en
forbindelse og det har ikke været muligt med den korte frist vi har fået af EU.

til ny hjemmeside. Jeg har set den og må sige at jeg er
er reduceret i omfang, men kan jo udvides og ændres fremover. Den nye

Ena har endvidere lavet et forslag

imponeret. Den
hjemmeside kan tilknyttes et nyt domænenavn f. eks. rootesdanmark.dk
Den gamle hjemmeside med domænenavnet Rootes.dk som stadig er i drift, kan tilrettes således
at f. eks. de historiske love og regler mm kan læses af alle der måtte ønske det.
Ena har meddelt at hun er trådt ud af bestyrelsen. Motorhistorisk Samråd tumler med
problemstillinger omkring "originalitet" for de ældre køretøjer. Der er også ændringer på vej
omkring forsikring af de gamle køretøjer. Bestyrelsen opfordrer alle til at gå
forsikringsbetingelserne igennem så man ved hvad forsikringen dækker.
Vores næste træf (Svendborg) skal vi have på plads.

