HORSENS AUTOMOBIL OG MOTORKLUB

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I HAMK
onsdag, den 19. februar 2020, kl. 19.00, på
Bygholm Landbrugsskole, Hattingvej 49, 8700 Horsens
Generalforsamlingen startede med fælles spisning med 23 medlemmer.
Antal stemmeberettigede til generalforsamlingen: 24
1

Valg af dirigent
Preben Jepsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konkluderede,
at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

2

Bestyrelsens beretning, herunder de af bestyrelsen nedsatte udvalg, og de i § 8, stk. j,
nævnte udvalg, samt evt. eksklusionsafgørelse ifølge § 5, stk. c.
Jan Østergaard aflagde bestyrelsens beretning for året.
Han fortalte om, hvad der var sket i årets løb, og hvad klubben forventer at lave i 2020.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget og godkendt.

3

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Irma Jørgensen gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på 16.433,74 kr.
Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.

4

Fremlæggelse og godkendelse af budget
Budgettet blev ligeledes gennemgået og godkendt.

5

Fastsættelse af medlemskontingent fra 1. januar næste år
Der er ingen kontingentforhøjelse.

6

Forslag fra bestyrelsen
Ingen

7

Forslag fra medlemmerne
Der var ønske om at lave nogle streamers, som kan klistres på biler m.m., vedrørende
klubbens 100 års jubilæum til næste år.
Viggo laver et oplæg til det.

8

Valg af formand eller kasserer
Klubben kører videre uden formand.

9

Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer
Mads Thornberg ønskede ikke genvalg på grund af travlhed.
I stedet blev Britta Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen
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Bestyrelsen består nu af følgende:
Jan Østergaard, Jan Ørnhøj,, Karsten Illemann, Poul Erik Hansen, Britta Sørensen,
Anette Mejer og Irma Jørgensen
10

Meddelelse om de ifølge § 8, stk. j, valgte udvalgsformænd
Ingen

11

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Erik Jespersen og Niels Mortensen blev genvalgt.
Linda Mejer blev genvalgt som suppleant.

12

Eventuelt
Michael Gøttrup takkede bestyrelsen for deres arbejde i årets løb.
Toni Hansen synes, at det er en god ide med en lille fest for alle, som har hjulpet til de
sidste par år.
Bestyrelsen har planer om at afholde den her i foråret.
Der vil fortsat blive afholdt klubaftener.
Herefter blev de dygtige kørere hædret for deres fornemme placeringer.
Der var vingaver til:
Rasmus Jepsen
Søren Andreas Madsen, Heino Østerlund
Heino Mejer, Bo Mølgaard
Anders Hansen, Nicolai Aamann
Til slut blev der uddelt pokaler til følgende:
Jan Østergaard:
Anette Mejer:
Anders Hansen:

Løbslederpokal
PR-pokal
Fiduspokalen

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Dirigent

Sekretær
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