
Referat af generalforsamling CMC Vestsjælland 

Hos Lisbeth og Poul d 20-03-2016. 19 Medlemmer mødt 

AD 1: Valg af dirigent og to stemmetællere. 

Dirigent Niels (den unge ).  Stemmetællere Mogens og Inge. 

AD 2 : Bestyrelsens beretning. 

Der var en del ture sidste år , nævnt i flæng Hallenberg , Ålebo, Nordsjælland,Kullen 

Karoline Middelfart. Så var der sommerfest i Svallerup. Julefrokost med bowling. Så 

var der en del runde fødselsdage og 6 udmeldinger. Så vi dags dato er 34 

medlemmer. 

Beretningen blev vedtaget uden kommentarer. 

AD3: Regnskab. 

Kassereren gennemgik regnskabet som udviste et underskud på 5612,30 kr der blev 

taget af formuen. Egenkapitalen er 11.717,39 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

AD 4 : Forslag . 

Der var to forslag . 

Et fra Niels (den unge) om at holde klubaftener om vinteren på Smakkerup kro til 

stegt flæsk og persillesovs torsdag aften. (maden og drikke for egen regning) Ca. 3 

gange i løbet af vinteren. Forslaget blev vedtaget. Niels blev sat på som tovholder 

som aftaler med Kroen og sørger for at der bliver sendt ud til medlemmerne med 

datoer i god tid.  

Det blev pointeret at det er rigtigt godt hvis der er medlemmer der vil holde 

klubaftner hjemme som vi ellers har kørt med . 

Derudover et, fra Inge Jørgensen om at oprette en Facebook gruppe for CMC 

Vestsjælland. Så det er nemmere for den enkelte at skrive ud om der er nogen der 



vil med ud og køre, hvis vejret er godt, eller man lige får en god ide, ud over de faste 

køredage.  

Forslaget blev vedtaget. Inge blev tovholder på at finde ud af at få oprettet gruppen  

Og finde ud af og få sendt SMS til de af medlemmerne som ikke er på Facebook. 

AD 5: Kontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret. Det blev vedtaget. 

AD6:Valg a f kasserer. 

Mona Hansen blev genvalgt. 

AD7: Valg af bestyrelses medlemmer. 

På valg er Claus Jørgensen og Jørgen Larsen begge blev genvalgt. 

AD8:Valg af to bestyrelses suppleanter. 

På valg er Jan F Nielsen og Niels Dandanell begge blev genvalgt. 

AD9: Valg af to revisorer. 

På valg er Jørgen Nielsen og et nyvalg. Jørgen Nielsen genvalg og Niels Dandanell 

nyvalg. 

AD10:Valg af to revisor suppleanter. 

På valg er Jan Petersen og Camilla Schæfferbo . Begge blev genvalgt . 

AD 11: Eventuelt. 

Vi havde en snak om hjemmesiden . Bestyrelsen ser på at finde en anden 

hjemmeside udbyder.  

Debat om kørsel onsdag og søndag, det helt ok hvis der er nogen der kommer med 

nogle tur forslag, på andre  tider end de faste. 

 

  


