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Skanderborg MC 
 

Generalforsamling 
 

Pkt 1: Palle vælges til dirigent for generalforsamlingen, Preben tager referat. 
 
Pkt2: Palle konstaterer generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, han har 
modtaget invitation 10. Marts. 
 
Pkt 3: Formanden beretter, det er nu hans fjerde år som formand for klubben, 
som er i en positiv udvikling, på trods af Coronakrise. I øjeblikket tæller klubben 
40 medlemmer. Siden sidste år, er der blevet arbejdet på at skifte bank, for at 
spare penge. Dags dato er vi endelig flyttet til Arbejdernes Landsbank med 
Henriks hjælp. 
 
Pkt 4: Diverse udvalg. 
Klubhus udvalg beretter at betingelserne fra kommunen, i forbindelse med en 
eventuel nedrivning af klubhuset, er for omfattende, til at vi ser os i stand til at 
løfte opgaven. Kommunen kommer os ikke i møde og er helt holdt op med at 
reagere på henvendelse. Det anses derfor ikke muligt at få fjernet det 
eksisterende klubhus. 
Turudvalget beretter, at det på nuværende tidspunkt, ikke er muligt at 
gennemføre en Harzen tur. Der arrangeres derfor ikke tur, før restriktionerne 
tillader det igen. 
Festudvalg afventer også ophævning af restriktioner. 
 
Pkt 5: Regnskabet er ikke lavet endnu, det har ikke været muligt for Søren at få 
lavet og afleveret et regnskab for 2020 endnu. 
Henrik tilbyder velvilligt at påtage sig opgaven som kasser fremadrettet. 
Af klubbens konto fremgår der en saldo pr. 31/12-2020 på 59.400,- deraf 9.000,- 
i form af depositum til Harzen tur. 
Dagsdato er saldoen 68.900,-. Generalforsamlingen vælger enstemmigt, at 
fortsætte generalforsamlingen uden et regnskab. 
 
Pkt 6: Kontingent fortsætter uændret. 
 
Pkt7: Thomas og Andreas er på valg, de genopstiller og vælges begge igen. 
Suppleanter til bestyrelsen bliver Morten og Preben. 
Billagskontrollanter bliver Karsten og Jonas 
 



Pkt 8: Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår 3 ændringer af vedtægterne, 
motivation er at overholde gældende foreningsregler, i forhold til tegning af 
klubben. Samt tilføje termin for betaling af klubkontingent. 
Forslagene vedtages enstemmigt. 
 
Pkt 9: Evt. Jens, Svend og Preben vil gerne komme med et udkast, til et 
skur/pavalion, hvor der kan laves og opbevares mad under hygiejniske forhold 
og bruges til forsamling. Steen har efterfølgende bedt om at være med i gruppen. 
 
Generalforsamlingen erklæres afsluttet. 


