
Referat af generalforsamling 23. maj 2021 
 

Generalforsamlingen blev afholdt i Aalborg. 
 
Mødt var bestyrelsen repræsenteret ved Ena Pedersen, Ole Nielsen, 

Thomas Nielsen, Kurt Færch Madsen samt 4 medlemmer. 

 

Mødet var indkaldt med dagsorden i klubblad nr. 104 af marts 2021.  

 

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 og stemmetæller. 

Bestyrelsen foreslog Kurt Færch Madsen som referent. 

Kurt blev valgt uden modkandidater. 

Som stemmetællere valgte vi Poul Erik Lodahl Madsen og Ole Grøn. 

 

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 ses nederst i filen. 

 

4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

Kassereren udleverede og gennemgik det reviderede årsregnskab for 2020. Regnskabet 

viste et underskud på kr. 3.736,56 og en formue ultimo 2020 på kr. 16.849,92. 

Underskuddet skyldes den store annonce udgift af 3 annoncer i veterantidende på kr. 

4.523,44 med henblik på hvervning af nye medlemmer. Det blev foreslået at uddele/sende 

hvervefolder omkring Rootes biler og klubben til medlemmerne, som de kan udskrive og 

dele ud/sætte i forruden på biler fra Rootes Group med henblik på at skaffe flere nye 

medlemmer i klubben. Bestyrelsen reviderer den folder klubben allerede har til formålet 

og sender filen sammen med referatet af generalforsamlingen til alle medlemmer. 

 

Regnskabet var underskrevet af kasserer Ole Nielsen og revisor Svend Lorentzen. 

 

Der var spørgsmål/forslag om at udsende blad pr. e-mail i stedet for et trykt blad. 

Bestyrelsen ser løbende på mulighederne herfor. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

Regnskabet vedlægges som bilag. 

 



5. Indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet. 

 

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 2021. 

Budget 2021 blev vedtaget med den bemærkning, at uforbrugte midler på én konto kan anvendes 

på en anden konto. (Budget kan ses i yderste spalte i regnskabsbilaget.) 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der var 8 stemmeberettigede til stede. 

 

a. bestyrelsesmedlemmer. 

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Evt. yderligere et bestyrelsesmedlem for 1 år. 

 

b. 1 revisor for 1 år. 

     Svend Lorentzen genopstillede uden modkandidater. 

 

På valg var bestyrelsesmedlem Hans Henrik Havsted og Thomas Nielsen for 2 år og 

kasserer Ole Nielsen 2 år samt revisor Svend Lorentzen for 1 år. 

 

Hans Henrik Havsted, Thomas Nielsen og Ole Nielsen blev genvalgt. 

              c.       Svend blev valgt som revisor for 1 år. 

  

Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig. 

 

9. Eventuelt 

Vi var 38 medlemmer ved udgangen af 2020. 

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

Brian Bøglund 

 

 

 
 
 
 



Beretningen: 
Knap et år er gået siden vi var samlet sidst. På det tidspunkt var der vist ikke nogen af os, der 
havde forestillet os, at det meste af verden skulle være lukket ned det meste af et halvt år og fyldt 
med restriktioner. 
 
Vores forårstræf og generalforsamling i begyndelsen af august gik godt for dem, så vovede sig 
dertil. Dengang besluttede vi at sende en undersøgelse ud, for at få faktaoplysninger samlet ind 
omkring bilerne og måske noget historie om bilerne og deres ejere. 
Det fik vi sat i værk i februar og ca. halvdelen af medlemmerne besvarede vores undersøgelse, 
hvilket er en flot besvarelsesprocent.  
 
Formanden er blevet kontaktet omkring en udstilling, der gerne skal omfatte Rootes biler. Så 
mange som muligt. Udstillingen foregår i nærheden af klubbens augusttræf... ak ja, corona igen: 
udstillingen er blevet udskudt til 2022, så vi udskyder træffet til udstillingen gennemføres. Tingene 
hænger jo sammen, så vi forventer at arrangere et træf til den tid. 
 
Den 1. marts 2021 modtog formanden en mail fra noget der hedder Copyright Agenten, om at de 
har fundet et foto på klubbens webside, som vi ikke har ret til at benytte og at vi skal betale små 
4.000 kroner og fjerne det fra websiden. 
Da vi har hørt om denne agent gennem det Englænder netværk, klubben er en del af, gik vi i gang 
med at finde ud af, hvad reglerne er for fotos, før vi svarede tilbage.  
 
Vores svar, som vi fik hjælp af Brian Bøglund til at skrive, fik dem til at halvere beløbet og fastholde 
kravet. Et foto mister sin ophavsretslige beskyttelse efter 50 år, medmindre det har "værkshøjde", 
hvor beskyttelsen er gældende i 70 år efter fotografens død.  
 
Vi udvekslede de samme argumenter fra hver sin side - for et nærstudie af fotoet gav grundlag for 
at mene, at det bestemt ikke var et værk - men et almindeligt fotografi. Derefter sendte de sagen 
til deres juridiske afdeling, der truede os med stævning, hvis vi ikke betalte.  
 
Nu fik vi en professionel fotograf, Per Kronvold, til at kigge på fotoet. Hans konklusion er, at det 
foto opfylder på ingen måde de krav, der er til et foto af værkshøjde. Herefter sendte vi den 17. 
april en afvisning til den juridiske afdeling og har endnu ikke hørt mere om sagen.  
 
Der skal lyde en kæmpe tak til både Brian Bøglund og Per Kronvold, for henholdsvis juridisk 
vejledning og kunstnerisk rådgivning.  
 
Netværket for Engelske mærkeklubber har kun holdt mødet i efteråret, da forårets møde er blevet 
aflyst.  
Generalforsamlingen i Motorhistoriske Samråd blev også aflyst. 
 
På nuværende tidspunkt lyde det til, at svenskerne vil gennemføre Nordisk træf, men det bliver 
højst sandsynligt uden norsk og dansk deltagelse. Da danskere skal i 10 dages isolation og i Norge 
lyder det til at smitten stiger i øjeblikket og at der er kommet en Indisk mutation ind i Norge.   
Vi har, som I kan se, modtaget en fin glasplakette fra den norske Rootesklub. Mange tak for gaven. 
Det er dejligt, at der er så fint og godt et samarbejde med den norske og svenske Rootes klub. Det 
betyder meget, at vi her fået genetableret det gode samarbejde. 
 



Paraplyorganisationen The Association Rootes Cars Club har valgt at nedlægge denne klub, da de 
for år tilbage stiftede Fonden The Rootes Archive Trust, der nu fungerer som paraplyorganisation. 
Dem har vi også et godt samarbejde med, bl.a. om certifikaterne på bilerne, som man som Rootes 
bilejer kan få mod betaling. 
 
I løbet af året har vi fået skabt en god kontakt til firmaet Interdan, der blev begyndte som K. W. 
Bruun og Britisk Motors. Fonden K. W. Bruun har købet det gamle landbrugsmuseums bygninger 
op og er i fuld gang med at ombygge og renovere det til en Klassisk bil hus, Classic Car House, hvor 
der bl.a. skal være et museum, mødelokaler, værksted og cafe. Jeg har møde med direktøren og 
bestyrelsesformanden først i juli måned. Her skal vi bl.a. tale om træf, åbningsarrangement mm. 
Bestyrelsen ser meget frem til det samarbejde. 
 
En særlig tak på bestyrelsens vegne, skal lyde til klubbens redaktør, Kurt Færch Madsen, for 
klubbladets høje kvalitet og flotte layout. Det er ikke kun os selv, der synes det er godt, men både 
folk uden for klubben og vores kollegaer i Norge og Sverige roser dit bladet højt.   
 
Det var bestyrelsens beretning.  
 
Jeg vil gerne slutte af med min kæmpestore tak til mine bestyrelseskolleger for det formidable 
samarbejde og opbakning i det forgangne år. Jeg er sikker på, at der i klubbens 30 års historie ikke 
har været afholdt så mange bestyrelsesmøder på et år, som der har været siden sidste 
generalforsamling. Så Corona har bestemt også en fordel, da vi har kunnet mødes online og 
dermed kunne tage fælles beslutninger uden jeg skulle ringe til hver især og så konkludere ud fra 
disse samtaler.  

 

 


