
     19 august 2020 
Referat generalforsamling  

 
Skanderborg MC 

 
Punkt 1  Valg af dirigent, Claus Salomon tager imod opfordringen 
 
Punkt 2 Dirigenten kontrollerer at indkaldelse til generalforsamling, er indkaldt rettidigt, 

det er tilfældet. 
 
Punkt 3 Formandens beretning, Thomas fortæller at det nu er hans 3. År som formand og 

det går godt. Der er god opbakning fra resten af bestyrelsen og klubbens 
medlemmer. Der er også en god tilgang af nye og gamle medlemmer, velkommen 
til dem alle sammen. 

 Der er en positiv dialog med kommunen, som har bekræftet af de kan påtage sig, 
at fjerne de gamle togvogne. 

 Thomas slutter af med at fortælle om de mange aktiviteter, der har været i 2019 
og dem vi har manglet i 2020, på grund af Covid 19 restriktioner. 

 
Punkt 4 Diverse udvalg, festudvalget prøver at planlægge en fest i efteråret. 
 Turudvalget har udsat Harzen turen til 2021. 
 
Punkt 5 Kasseren fremlægger regnskabet. Årets resultat -6376,15 skyldes større udgift til 

sommerfest i 2019, som var jubilæum, samt færre indtægter fra faldende 
medlemstal og kontingent i 2019. Bestyrelsen finder ingen grund til bekymring, 
da 2020 allerede ser bedre ud. Regnskabet tages til efterretning. 

 
Punkt 6 Forslag fra medlemmer. Per Emborg foreslår en kontingentstigning til de 

tidligere 750,- / årligt. Der argumenteres for og imod forslaget, der er ikke flertal 
for forslaget. 

 
Punkt 7 Valg til bestyrelsen, Jens og Søren er på valg, Søren ønsker ikke at modtage 

genvalg grundet arbejdssituation. Jens modtager genvalg og som nyt 
bestyrelsesmedlem vælges Sven Mølhave. 

 Som suppleanter vælges Morten Schram og Preben Vinther. 
 Som bilagskontrollanter vælges Henrik Nordenhof og Claus Salomon. 
 
Punkt 8 Bestyrelsen åbner debat om muligheden for nyt klubhus. 
 Bestyrelsen foreslår nedsættelse af udvalg, til at undersøge behov, komme med 

forslag til byggeri og fremlægge budget med henblik på finansiering. 
 Til udvalget vælges Andreas, Thomas, Claus, Ulrik, Morten og Jan. 
 Thomas indkalder til første møde i udvalget. 
 Det pointeres, at det er en generalforsamlings beslutning om det gamle klubhus 

skal rives ned og ligeledes om der skal bygges nyt. 
 
Punkt 9  Eventuelt, Steen har arrangementer med åben tilmelding, 31/8 er der banedag 

på Padborg Park og 4/9 er der weekendtur til Touring Camp. Tilmelding til Steen. 



 Deltagelse i Festiwalther konkurrence er blevet præmieret med 5 kasser øl fra 
Skanderborg Bryghus, godt initiativ. 

 
 Dirigenten takker for god ro og orden og lukker årets generalforsamling. 
 
 Referent, Preben Vinther 
 
  


