
Referat af generalforsamling 

I CMC Vestsjælland afholdt den 7-3-2015 kl. 1400 hos Poul og Lisbeth  

23 medlemmer var mødt. 

Ad 1 Valg af dirigent og to stemmetællere. 

 Benny Akselbo dirigent, stemmetællere Mette Gustafson og Jens Åge Pedersen 

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Vi har haft en super MC sommer med ture til, nævnt i flæng Harzen, Dannevirke, 

Sverige, Odsherred og ture onsdage og søndage. Derudover har der været 

klubaftener, julefrokost i Lejerbos lokaler. Der har været lidt udskiftning i 

medlemskredsen med et par udmeldinger og et par indmeldinger. Så i dag er vi 40 

medlemmer og 28 motorcykler og en Boom-Trike. Der kom et fromt ønske fra 

formanden om at vi i 2015 får en reprise af sidste års kanonvejr. 

Ad 3 Kassereren aflægger regnskab til godkendelse  

. 

Regnskabet udviser et underskud på 2325,90 som er taget af beholdningen. Balancen 

d 31-12-2014 er 17 129,69. Regnskabet er revideret af Alf H og Jørgen N og fundet i 

orden. Regnskabet blev godkendt. 

Så kom der en forespørgsel fra kassereren om betalingsdatoen som ifølge 

vedtægterne er 1. februar, det betyder at pengene (som i år hvor den 1-2 faldt på en 

søndag) først bliver registreret d 5-2. Vil I der betaler kontingent over 

betalingsservice ikke rykke betalingsdagen til den 26-1 så er pengene gået ind på 

vores konto den 1-2. 

Ad 4 Indkomne forslag 

 Der var ikke kommet nogen forslag. 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent og gebyr for indmelding. 

 Bestyrelsen foreslog uændret. Vedtaget uden indvendinger. 

Ad 6 Valg af formand 

 Lisbeth genvalgt. 

 



Ad 7 Valg af bestyrelses medlem 

 Ole Ystrøm genvalgt. 

Ad 8 Valg af to bestyrelses suppleanter 

 Jan F Nielsen genvalgt  

 Niels Dandarnell (den unge) nyvalg 

Ad 9 Valg af to revisorer  

 Alf Hemmingsen genvalgt 

 Jørgen Nielsen genvalgt 

Ad 10 Valg af to revisor suppleanter  

 Jan Petersen genvalgt 

 Camilla Schæfferbo nyvalgt 

Ad 11 Eventuelt. 

 Jørgen havde nye klubtrøjer, som kunne prøves og bestilles. 

Er der nogen der har forslag til ture onsdag og søndag evt. weekend så må I meget 

gerne melde dem ind til bestyrelsen, det ville være fint om vi kan lave et ”turkatalog” 

Festudvalget (nedsat til gløgg før jul) meldte ud med, at de foreslår at vi holder 

sommerfest lørdag den 22-8-2015 i Svallerup Autos festlokaler. Mere om dette 

senere. 

 

Formanden takkede for god ro og orden . 

    Referent 

                    Claus Jørgensen  

 


