Venneforeningen
Danmarks Motorcykel Museum

Referat fra ordinær generalforsamling i Venneforeningen
Tirsdag den 25.05.2021, kl. 19:00, Tyreholmen

1. Velkomst ved formanden
Formanden bød velkommen, og udtrykte tilfredshed med at generalforsamlingen
endelig kunne gennemføres, til trods for de omfattende Corona foranstaltninger.

2. Valg af dirigent
Søren Andersen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten konstaterede at der var fremmødt 25 personer til dagens generalforsamling.

3. Valg af 2 stemmetællere
Erik Petersen og John Adamsen blev valgt til stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning ved formanden
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen har afviklet de forløbne år og
dels gav formanden et overblik over de opgaver som der skal gennemføres det
kommende år.
Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt bestyrelsens beretning til efterretning.
Bestyrelsens beretning er vedlagt dette referat som bilag.

5. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
Hans Gerhard Andersen fremlagde foreningen regnskab i enkeltheder, som udviste et
underskud for året på kr. 13.169,45. Underskuddet kan primært tilskrives investeringen
i en vandpoleringsmaskine til kr. 25.536,88 som er blevet straksafskrevet.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

6. Indkomne forslag.
Der var indkommet følgende forslag:

Venneforeningen
Danmarks Motorcykel Museum

Venneforeningens bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse pålægges at bede denne
om realistisk at vurdere om flytning til havnen er realistisk eller der skal arbejdes på en
plan B. Denne kunne være at få tilladelse fra kommunen til at disponere over
Tyreholmen og arbejde på at bygge en udstillingshal på ca. 1500 m2 der kan rumme
både MC og Radio.
Det fremsatte forslag blev drøftet, og generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at
bestyrelsesmedlemmerne skal arbejde på en plan B (et alternativ til havnen), og at
dette skal fremlægges til Danmarks Motorcykel Museums samlede bestyrelse.

7. Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand
Jan Lund-Jørgensen (LIGE år )
fortsætter som formand
b) Valg af kasserer ( ULIGE år)
Hans Gerhard Andersen
blev genvalgt til kasserer
c) Valg af 3 Best. Medlemmer ( LIGE år )
Jørgen Nielsen, Børge Rasmussen, Henning Petersen fortsætter som
bestyrelsesmedlemmer
e) Valg af 2 Best. Medlemmer ( ULIGE år )
Torben Adelholm og Freddy V. Andersen blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer
f)

Valg af suppleant til Best. ( ULIGE år )
Søren Groth Therkelsen blev valgt som suppleant

8. Valg af 2 revisorer hertil for 2 år af gangen ( LIGE år )
Erik Petersen og Mogens Nymann fortsætter som revisorer

9. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2021 på hhv. - kr. 150 / 200 / 250.- blev vedtaget enstemmigt.

10.

Eventuelt

En kort drøftelse af besøgstallet i 2020, og om de udfordringer der er ved at modtage
og opbevare ”dubletter”.
Da dagsordenen herefter var udtømt, blev generalforsamlingen hævet kl 20:15

Referent Søren Groth Therkelsen

