
Referat fra Dansk Borgward Klubs ordinære Generalforsamling 
lørdag d. 24. oktober 2020 kl. 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Formand Erik Thøgersen bød velkommen, herefter blev Peter Bonefeld valgt til dirigent uden modkandidat. 
 

2. Sidste års generalforsamlings referat blev godkendt med følgende bemærkninger. De lovede inventarlister 
og medlemslister var ikke blevet udsendt/opdateret, ligesom den manglende aktivitet på hjemmesiden 
blev efterlyst som erstatning for bladet. Der blev ligeledes spurgt til hvem der er dagens referent. Her blev 
oplyst at mødet optages på bånd og overgives til en evt. ny sekretær. Under dette punkt blev oplyst at al 
klubbens inventar i nærmeste fremtid bliver sendt til medlem nr. 74 John Jeppesen Randers. Dette gøres 
af Michael Heise. 
 

3. Formandens beretning var kort, da man pga. Corona virusset havde været tvunget til at aflyse årets arran-
gementer. Ligeledes blev oplyst at medlemstallet er faldet til 62, og at sponsorerne har trukket sig. Forman-
den oplyste ligeledes at EP Banko var ved at ændre hjemmesiden således at medlemmerne kunne skrive 
på siden vha. et password. 

 
4. Kassereren fremlagde et revideret regnskab og gennemgik dette. Udgifterne i alt var på 58.857,11 kr. hvor-

af over halvdelen hidrørte fra sidste regnskabsår (generalforsamling og træf august 2019. Herefter god-
kendte generalforsamlingen regnskabet. 

 
5. Fastlæggelse af kontingent. Grundet den manglende aktivitet og klubbens økonomiske situation blev der 

foreslået at gøre nuværende medlemmer kontingentfrie i 2021. Dette forslag blev modtaget uden indsigel-
ser. 

 
6. Indkomne forslag. Der var ønske om at bestyrelsen evt. kunne reduceres til 3 personer (se §4 stk. 2) og at 

vor bank havde forlangt en ændring af §6 stk. 2 hvor kassereren kun havde mulighed for at betale regninger 
under 500,- kr. uden forudgående godkendelse af bestyrelsen. Dette var begrundet i de ”nye hvidvask-
regler”. Det strider dog mod medlemmernes interesse i at sikre formuen mod evt. svindel. Konklusionen 
blev at der skulle udarbejdes nye vedtægter til næste generalforsamling og at kassereren indtil næste års 
generalforsamling fik forsamlingens godkendelse til at betale regninger op til 10.000,- kr. 

 
7. Valg til bestyrelse: 

 
a. Bent Karstensen (medlem nr. 59) blev valgt uden modkandidat til formand 
b. Johannes Damgård (medlem nr. 89) blev valgt uden modkandidat til sekretær 
c. Sven Jensen (medlem nr. 19) blev genvalgt uden modkandidat til bestyrelsen 

 
8. Valg af revisor og revisor suppleant: 

 
a. Til revisor valgtes John Jeppesen (medlem nr. 74) der ifølge dirigenten havde givet tilsagn 
b. Til revisorsuppleant valgtes Peter Bonefeld (medlem nr. 54) 

 
 



 
 

9. Valg af webmaster. Som ekstern webmaster valgtes EP Banko 
 

10. Fastlæggelse af foreningens årlige Arrangementer 
 

a. Forårsmøde den 24.04.2021 arrangeres af Sven (medlem nr. 19) 
b. Sommertræf den 20-22.08.2021 arrangeres af Peter Bonefeld 
c. Generalforsamling 30.10.21 kl. 11.00 i Hjallese forsamlingshus 

 
11. Evt.   
 
Margit Rahbek bad om, at alle klubbens effekter bliver afhentet. Michael Heise tager aktion. Inventar og 
medlemslister opdateres. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamling med overrækkelse af vingaver til 
de afgående bestyrelsesmedlemmer og takkede for god orden. 

 
  

Peter Bonefeld      Bent Karstensen 
 
Dirigent       Referent den 24.10.2020  


