
Referat af generalforsamlingen i CMC Vestsjælland for året 2018 i 

Dronningestuen på Aktivitets centret  Munkesøen . Lørdag 23-03-2019. 

21 medlemmer var mødt op. Vi startede med smørrebrød i anledning af klubbens 10års jubilæum. 

AD1 : Valg af dirigent og to stemmetællere. 

 Inge dirigent , Pia og Mogens stemmetællere. 

AD2: Bestyrelsens beretning .  

 Ved Claus da Niels Dandarnell har meldt sig ud af klubben i marts måned. 

2018 vil blive husket som året hvor vi havde en fantastisk sommer det var lige ved at være 

for varmt til at køre på Mc. 

Vi startede året med en velbesøgt julefrokost på Smakkerup kro. 

I april træf i Svebølle , tur til Egeskov , Sommer land Sjælland blev åbnet . I juni en varm tur 

Vaetteren rundt. Mona og Kurt havde lavet en tur til Stevns Klint. 

Derud over onsdags og søndags ture med svingende deltagerantal. 

I alt en super sæson. 

Så har vi haft to 70 Års fødselsdage Alice og Jørgen Nielsen. 

Fem 60 års fødselsdage i vilkårlig rækkefølge. Jan F, Nielsen , Mona og Kurt Hansen , Jan 

Petersen og Tom Midtgaard . 

AD3.Regnskab. 

 Mona fremlagde det reviderede regnskab , som udviste et overskud på 693 kr. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 Derud over fremlagde Mona et budget for 2019 , som orientering  til generalforsamlingen. 

AD 4, Forslag : 

To forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer . Til § 3 et om at man højst kan køre med 3 

gange uden at være medlem af klubben. Og et om at medlemmer som afhænder deres Mc 

kan vedblive med at være medlemmer på ordinære vilkår . Begge ble vedtaget. 

AD 5 . Fastsættelse af kontingent og Indmeldelses gebyr, 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indmeldelses gebyr. 

 Godkendt 



AD 6 : Valg af formand. 

 Claus Jørgensen foreslået og valgt. 

AD7 :Valg af 2 bestyrelses medlemmer . 

Jens Anker Jensen foreslået og valgt for 2 år. I stedet  for Ole Ystrøm der dog fortsætter som 

web master for hjemmesiden. 

 Mogens Larsen foreslået  og valgt for et år. I stedet for Claus Jørgensen. 

AD8 . Valg af to bestyrelses suppleanter 

Jes Larsen foreslået og valgt 

Tom Midtgaard foreslået og valgt. 

AD 9 . Valg af to revisorer( bilags kontrollanter) 

 Jørgen Nielsen og Marianne Iversholt genvalgt. 

AD 10 . Valg af to revisor suppleanter. 

 Camilla Schæfferbo og Poul Bengtson genvalgt . 

AD 11. Eventuelt: 

 Bestyrelsen spurgte og der er interesse for at vi finder et kørekursus. 

 Dette var der tilslutning til fra medlemmerne. 

 Den nye formand gav Ole et par flasker som en tak for hans indsats i bestyrelsen .. 

 Dirigenten takkede for god ro og orden. 

    Referat Claus Jørgensen 

  


