
Referat af generalforsamling 9. august 2020 

Generalforsamlingen blev afholdt på Danmarks Busmuseum, 
Fabriksvej 1,4230 Skælskør. 

Mødt var bestyrelsen repræsenteret ved Ena Søndergaard, 
Ole Nielsen, Thomas Nielsen, Kurt Færch Madsen samt 4 
medlemmer. 

Mødet var indkaldt med dagsorden i klubblad nr. 102 af marts 2019. 

Datoen for generalforsamlingen var oprindeligt den 17. maj 2020, men blev på 

grund af COVID -19 udskudt til den 9. august 2020. 


1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Brian Bøglund som dirigent. 

Brian blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at udskydelsen 

var i overensstemmelse med vedtægterne og at der var stemmeberettigede 

til stede. Der forelå ingen fuldmagter. 


2. Valg af referent. 

Bestyrelsen foreslog Ku rt Færch Madsen som referent. 

Kurt blev valgt uden modkandidater. 

Som stemmetællere valgte vi Svend Lorenzen og Ole Borch Nielsen. 


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. 


4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

Kassereren udleverede og gennemgik det reviderede årsregnskab for 2019. 

Regnskabet viste et overskud på kr. 159,72 og en formue ultimo på kr. 

20.556,48. 

Formanden angav Nordisk træf i Danmark som årsag til, at beløbet for 

arrangementer var højere i 2019 end i 2018. 

Regnskabet var underskrevet af kasserer Ole Nielsen og revisor Svend 

Lorentzen. 

Regnskabet blev godkendt. 

Regnskabet vedlægges som bilag. 




5. Indkomne forslag. 

Ingen. 

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 2020. 

Der forventes et overskud på kr. 1050,-. 

Budget 2020 blev godkendt. 

Budget vedlægges som bilag. 


8. Valg af 

a. 	 bestyrelsesmedlemmer. 

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Ena Pedersen genopstillede uden modkandidater. 

Ena blev valgt for 2 år. 

Kurt Færch Madsen genopstillede uden modkandidater. 

Ku rt blev va Igt for 2 år. 


b. 	 1 revisor for 1 år. 

Svend Lorentzen genopstillede uden modkandidater. 

Svend blev va Igt for 1 år . 


9. Eventuelt 

Et ønske om en liste over medlemmernes biler blev debatteret. 

Der blev gjort opmærksom på begrænsningerne i forhold til at overholde 

persondataloven . 

Bestyrelsen vil udarbejde et spørgeskema til medlemmerne. Bestyrelsen vil 

sikre, at persondataloven bliver overholdt . 

Et medlem foreslog, at spørgeskemaet indeholdt oplysninger om ejerens 

forhold/relation til bilmærket Rootes. 


Jens Christian berettede om konsekvenserne af hans kræftsygdom, men at 

han var glad for sin Sunbeam Rapier og for at kunne deltage. 

Jens Christian medbragte en hilsen fra vores norske ven Bjørn Gudem. 


afsluttede generalforsamlingen. 



 

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 9. august 2020 

 

Et år og 3 måneder er der gået siden sidste generalforsamlingen. Det har været en periode med en del 

aktivitet. 

I maj sidste år afholdte vi forårstræffet med base i Rinkenæs ved Gråsten. Klubbens kasserer Ole Nielsen og 

bestyrelsesmedlem Thomas Nielsen havde skruet en meget fin tur sammen i området. Der skal lyde en stor 

tak til Jer to, for det store arbejde. 

I september stod Rootes Danmark for Nordisk træf, som blev afholdt med base i Grindsted. 3-4 bilejere 

mødte op fra henholdsvis Sverige og Norge. Vi sætter stor pris på det gode forhold, der er blevet etableret 

mellem de 3 nordiske Rootes klubber. Det var dejligt, at også så mange danske bilejere mødte op og der var 

også ny medlemmer i mellem. 

I oktober udsendte vi en elektronisk spørgeundersøgelse til alle med e-mail, for at finde ud af hvordan 

medlemmerne gerne vil have træffene udformet. Der var 15 som svarede og det udgør en flot svarprocent 

på 45,45% ud af 33 medlemmer med e-mail. Konklusionen af resultaterne er: 

• Et hotel/kro som vores base til en samlet max. pris på omkring kr. 2.600 for 2 personer med 2 
overnatninger, morgenmad og aftensmad både fredag og lørdag (festmiddag). Prisen for 
enkeltværelse max. omkring kr. 1.400.  

• At kunne booket 1 overnatningen i henholdsvis dobbelt værelse og enkelt værelse med 
morgenmad og festmiddagen lørdag aften. 

• At kunne nøjes med at kunne booke festmiddagen til max. omkring kr. 300. 
• At festmiddagen består af 2 eller 3 retter afhængig af prisen og menu. 
• At fredag aften middag er 1 eller 2 retter afhængig af prisen og menu. 
• At finde aktivitet, der har en max. pris på ca. kr. 200. 
• At oplyser nærmeste campingplads med hytter og evt. bed & breakfast. 

Vi takker alle der deltog i undersøgelsen. 

I november deltog klubbens redaktør/sekretær Kurt Madsen i Englænder netværksmødet, som vi med stor 
glæde deltager i 2 gange årligt. Næste møde i oktober, vil vi bl.a. drøfte om man skal lave et englændertræf 
på Sjælland, som det i Løgumkloster – Promovering af Englænderklubberne og hvordan kan vi tiltrække 
annoncører. I foråret blev mødet, som så meget andet aflyst pga. COVID-19. 

Formanden deltog sammen med bestyrelsesmedlem Thomas Nielsen til Motorhistorisk Samråds 
generalforsamling. Det er vigtigt at deltage i både Englændernetværket og Motorhistorisk Samråds møder, 
da det giver et netværk så der kan samarbejdes til fælles bedste. 

Englændertræffet i Løgumkloster blev aflyst, men der var nogle medlemmer, som alligevel mødtes til en 
fælles køretur med udgangspunkt i Løgumkloster. Tak til dem, som mødte op og var med på turen. 

Klubbens forårstræf og generalforsamling satsede vi på, at vi kunne afvikle her i august og som I har oplevet 
det, så lykkedes det. 

Næste års forårstræf vil vi prøve at holde i den mere nordlige del af Jylland, da vi prøver at komme lidt rund 
i hele landet. Vi har brug for et lokalt medlem, som vil arrangere køreturen. 

Websiden er i løbet af vinteren blevet udvidet med historie og historiske fotos om hvert bilmærke og 
brødrene Rootes historie. Tillige er siderne og fotos blevet SEO optimeret (søgemaskineoptimeret). Hvilket 
er en proces, der gør en hjemmeside bedre til søgemaskiner. Søgemaskiner som Google, Bing, og Yahoo 
ranker hjemmeside ud fra bl.a. relevante søgeord og -fraser, der matcher det behov brugere søger efter 
online.  



Når du f.eks. søger på Google, er det Googles opgave at vise dig de mest relevante resultater i toppen. 
Ligger vi ikke i toppen på de søgeord, som vi vil findes på, betyder det simpelthen at Google finder andre 
klubber mere relevante – og dermed bedre end Rootes Danmark.  

Det er bestyrelsen beretning, men jeg vil tillade mig at afslutte personligt: Jeg vil gerne tak mange gange for 
den tillid, der blev vist mig for 2 år siden, ved først at vælge mig til bestyrelsen og efterfølgende til formand. 
Der er sket en del i foreningen i den periode, men det har jeg ikke kunnet gøre alene. Derfor vil jeg gerne 
takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde og for Jeres engagement i foreningens arbejde. 
Det har været en fornøjelse at være i bestyrelsen med Jer. I har Ja hatten på og kommer med konstruktive 
ideer og input. Opgaverne er fordelt mellem os og I tager ansvar og løser det I har sagt ja til.  Det var 
ordrenene fra bestyrelsen og mig. 


