Referat af generalforsamling 12-05-2019
Generalforsamlingen blev afholdt hos Ole Nielsen, Nørregade 10, 6400, Sønderborg.
Mødt var bestyrelsen repræsenteret ved Ena Pedersen, Ole Nielsen, Thomas Nielsen
og Kurt Færch Madsen. Endvidere deltog to medlemmer.
Mødet var indkaldt med dagsorden i klubbladet nr. 100 af marts 2019.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Brian Bøglund som dirigent.
Brian blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 6
stemmeberettigede til stede. Der forelå ingen fuldmagter.
2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Kurt Færch Madsen som referent.
Kurt blev valgt uden modkandidater.
Stemmetællere ville blive valgt såfremt behov opstod.
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Formanden oplæste bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Der var ingen kommentarer til beretningen. Generalforsamlingen tog
beretningen til efterretning.
Beretningen vedlægges som bilag 1.
4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Kassereren udleverede og gennemgik det reviderede årsregnskab for 2018.
Regnskabet viste et overskud på kr. 2.393,12 og en formue ultimo på kr.
20.046,76.
Regnskabet var underskrevet af kasserer Ole Nielsen og revisor Svend
Lorentzen.
Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet vedlægges som bilag 2.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen bad generalforsamlingen om lov til at arbejde videre med
udarbejdelse af et nyt logo. Bestyrelsen fremviste et logo med blå kant, som
det kendes fra officielle Rootes dokumenter.
Bestyrelsen blev bedt om at arbejde videre med ændring af klubbens logo.

6. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 350,00 pr. år, hvilket der ikke
var nogen indvendinger imod.
7. Budget forelæggelse til godkendelse.
Kasserer Ole Nielsen udleverede og gennemgik budget 2019.
Der forventes et overskud på kr. 350,00.
Generalforsamlingen lagde op til, at overskud på et område kunne dække et
underskud på et andet område, med henblik på at skabe fleksibilitet. Det blev
taget til efterretning af bestyrelsen.
Budget 2019 blev godkendt.
Budget vedlægges som bilag 3.
8. Valg af
a.
bestyrelsesmedlemmer.
1. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Ole Nielsen genopstillede uden modkandidater.
Ole Nielsen blev valgt for 2 år.
Thomas Thostrup genopstillede ikke.
Hans Henrik Havsted meddelte at han var villig til at træde ind i
bestyrelsen. Der var ingen modkandidater.
Hans Henrik Havsted blev valgt for 2 år.
2. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:
Thomas Nielsen genopstillede uden modkandidater
Thomas Nielsen blev valgt for 2 år.
b.

1 revisor for 1 år.
Svend Lorentzen genopstillede uden modkandidater.
Svend Lorentzen blev valgt for 1 år.

9. Eventuelt
Generalforsamlingen diskuterede omkostningerne til bladet, som er
forholdsvis store.
Bestyrelsen arbejder videre med alternative løsninger.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
Brian Bøglund
Dirigent

Bilag 1 til referat af gf. 2019
Bestyrelsens beretning ved generalforsamling den 12. maj 2019
Først vil vi i bestyrelsen takke for den tillid vi blev vist, ved at vælge os til bestyrelsen. På
foreningens vegne vil vi også takke de tidligere bestyrelsesmedlemmer Niels Krüger, Hans
Henrik Hausted og Kurt Borgkvist, som alle valgte ikke at fortsætte. De har alle gjort et stort
stykke arbejde for foreningen igennem de mange år de har været med, herunder den senere
udtrådte revisor Hans Jørgen Salomonsen. Hvorfor bestyrelsen har været ude blandt
medlemmerne for at finde en revisor, som man kan, når der ikke er nogen suppleanter. Svend
Lorentzen fra Bredebro sagde ja, til at påtage sig opgaven og det er vi meget glade og
taknemlige for, så klubbens regnskab er blevet revideret.
Det er altid spændende, når det meste af bestyrelsen udskiftes. Vi har gjort det bedste vi kan
og det er jo vores fritid vi bruger, så nogle ting går ikke altid lige så hurtigt, som vi kunne ønske
os. Men sådan er det med frivilligt arbejde. Jeg beklager, at vi ikke fik det første medlemsbladet
efter generalforsamlingen ud før omkring december og at vi ikke fik referat og regnskab med.
Vi håber, at der kan bæres over med vores startvanskeligheder.
Foreningens konto skulle overføres til den nye kasserer og det er ikke lige til, når foreningen
ikke har et CVR nr. som er kravet til at alle foreninger i dagens Danmark. Så det måtte vi
begynde med, inden vi kunne få kontoen over i den nye kasserers varetægt. ALTSÅ, når vi alle
i bestyrelsen fik afleveret en kopi af sygesikringsbevis og anden billedlegitimation pga. af
Finanstilsynets krav mod hvidvask af penge. Så var vi klar til at få oprette en netbank, så
kassereren kunne komme til at varetage sin post.
Foreningen, som alle andre foreninger og virksomheder, har vi også skulle opfylde GDPA
Persondataforordningen, der trådte i kraft for knap et år siden. Det har vi fået plads, så vi kan
klare et besøg af Datatilsynet, uden at vi havner med en bøde.
Domænenavnet www.rootes.dk bekræftede tidligere formand Carsten Justesen ved sidste
generalforsamling ifølge referatet, at foreningen forsat kunne anvende/overtage. I den
forbindelse har der været flere sten på vejen omkring domænenavnet og websiden.
Bestyrelsen ville både spare penge på webhotel og have en brugerflade, som var kompatibel
med Smartphones og IPads. Hvorfor vil ville flytte domænet til en anden platform, som lever op
til begge krav, Det viste sig at være sværere end forventet. I det, at foreningen ikke stod som
ejer af domænet, selv om den har betalt for oprettelse og løbende abonnement. Så det måtte vi
først have på plads. Hvilket har betydet, at vi måtte købe nyt domæne www.rootesdk.dk , så vi
kunne få den webside jeg præsenterede ved sidste generalforsamling i luften, så hurtigt som
muligt. I april i år fik foreningen endelig ejerskabet af www.rootes.dk og det vil være det
domæne, som er gældende i fremtiden. Indtil abonnementet af rootesdk.dk udløber først i juli
går det direkte til rootes.dk
Indholdet af websiden vil løbende blive og er blevet udvidet. Nu er der kommet køb og slag,
samt under hvert bilmærke vil der blive lidt historie, fotos og hvad der ellers kan findes. Vi vil
også have en side med en samling af firmaer, hvor vi kan købe reservedele mm.. til vores biler.
Jeg modtager gerne oplysninger herom. Artikelkartoteket fra den gamle webside vil ikke være
at finde på den nye webside. Da det primært skal være oplysninger, der på en eller anden
måde har Rootes relationer, der skal være på websiden.
Foreningen har også fået oprettet både en Facebook profil og en lukket Facebookgruppe, hvor
medlemmerne kan kommunikere med hinanden. Den sidste står Thomas Nielsen for.
Facebook profilen skal bruges til at promovere Rootes Danmark og bilmærkerne på det sociale
medie, for via den vej og hverve nye medlemmer.
Der er et Netværk for Engelske bilklubber, som Rootes Danmark også er med i. Det er
redaktøren/sekretæren Kurt Færch Madsen og formanden Ena Pedersen, der sidder der i
øjeblikket. Her arbejder vi i øjeblikket sammen om at få etableret en liste med værksteder, som
kan skrue i veteranbiler. Vi bruger også hinanden til at erfaringsudveksle, hvor der er fælles
emner.

Der er vækket liv i samarbejdet med Roverklubben om Nordisk træf, som det tidligere har
været. Vi er er også meget velkommen ved Roverklubbens træf og de her hos os. Vi var 3 fra
bestyrelsen, der deltog ved Nordisk træf sidste år i Norge. Her havde vi et fælles
bestyrelsesmøde med Norge og Sverige, som vi vil have fremover. Her fik vi også genetableret
et samarbejde om Nordisk træf og udveksler fortsat medlemsblade mellem bestyrelserne. Når
Norge og Sverige holder Nordisk træf vil det være 1. weekend i august og i Danmark, vil det
være 1. weekend i september. Næste år der det i Sverige, der står for træffet.
I november deltog formanden i Motor Historisk Samråds generalforsamling i Middelfart.
Formandens erfaring fra tidligere bestyrelsesposter i andre regier er, at deltage og blive set og
netværke, gør at vi som forening bliver kendt blandt de andre foreninger og dermed er det
lettere for dem, at huske os med ind i noget, som vi kan være fælles om. Det formanden har
hørt og set omkring MhS, så er det vigtigt, at vi er medlem og støtter det store lobbyistarbejde,
der bliver gjort på Christiansborg og i EU-sammenhæng. MhS er dialogpartner sammen med
FDM, når der tales om ændringer af lovgivning, definitioner, skatter og afgifter på områder,
hvor det handler om Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje. De samarbejder med FIVA,
som er Federation Internationale de Vehicules Anciens, er del af Nordisk Motorhistorisk
Forbund og sidder i flere Branchepaneler.

Som jeg tidligere sagde, så er det i fritiden bestyrelsens medlemmer kan gøre noget for
foreningen. Foreningens tidligere ansvarlig for bladet Thomas Thostrup, har ikke længere tiden
til at lave bladet, hvilket gør at klubbens sekretær Kurt Færch Madsen har påtaget sig opgaven.
Bestyrelsen vil hermed takke Thomas mange gange for den tid, du har varetaget den store
arbejdsbyrde, som det er og takke Kurt, for at du har villet påtage dig opgaven. Tillige vil
bestyrelse takke Hans Henrik Hausted mange gange, for at du har ville fortsætte dine bidrag
med artikler til bladet, selv om du ikke er en del af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker
bladudvalget god arbejdslyst med bladet i fremtiden.
Vi skal også se lidt ud i fremtiden og her skal vi have fokus på at fastholde trofaste medlemmer
og hverve nye, ved at have et godt medlemsblad, lave nogle attraktive træf, en webside med
interessant og informativt indhold.
Til sidst vil jeg meget gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for et fantastisk godt samarbejde i
det år som er gået. Det har været et spændende og ind i mellem en lidt anstrengende rejse,
men når det har været sammen med Jer, har det været en fornøjelse.
På vegne af bestyrelsen
Ena Pedersen
Formand

