Bestyrelsesmøde d. 23.
September 2012.
Ved bestyrelsesmødet umiddelbart
inden G/F gennemgik og godkendte
bestyrelsen
årets
regnskab.
Regnskabet udviser et overskud på
1.983,15 Kr. Kassebeholdningen er
på 17.043,03 hvortil kommer
værdien af klub-shoppen’s lager.

Generalforsamlingen
d. 23. September 2012.
Foto’s: Povl Graakjær, tekst: Poul Badura

Både ’gamle’ og nye medlemmer
deltog i generalforsamlingen, der
blev afholdt i Holger og Dora´s
garage i Svebølle.

Bestyrelsen har i årets løb indkøbt
originale Rover-brochurer plus en
tavle med specialværktøjer til SD1
for i alt 2.500 kr. for at sikre
tingenes bevarelse.
Det
indstilles
til
generalforsamlingen
at
forhøje
kontingentet fra 300 kr. til 325,- kr.
i 2012/2013 til dækning af højere
omkostninger bl.a. til porto og for
ikke få underskud i regnskabet.
Hvis muligt vil bestyrelsen gerne
arbejde egenkapitalen lidt op til
imødegåelse af endnu mere trange
tider - langsomt men sikkert.
Formand Jørn Kold ønsker at
udtræde af bestyrelsen, som har
kontaktet
flere
relevante
medlemmer om evt. at overtage
posten. Bestyrelsen indstiller til
generalforsamlingen
at
Henrik
Westborg vælges til ny formand.
Bestyrelsen har ikke holdt egentlige
møder i perioden, men er i løbende
e-mail og telefonkontakt.
Referent: Poul Badura

Der er fyldt godt op i indkørslen

Valg af ordstyrer: Traditionen
(næsten) tro blev Svend Rubæk
valgt som ordstyrer. Efter at have
konstateret
generalforsamlingens
lovlige indkaldelse gav han ordet til
formanden Jørn Kold.
Formandens beretning: Jørn
Kold berettede om året der gik og
gennemgik årets ture, træf og
udstillinger som ”Krom, lak &
læder” i Roskilde, Fredericiamessen
sammen med Vauxhall, Roskildeturen til bl.a. en jættestue,
Motorhistorisk køredag i både øst
og vest, og Gjern, Gavnø og
Englændertræffet m.fl. fik et ord
med på vejen. Klubben har atter
haft et pænt højt aktivitetsniveau
med pæn medlemsdeltagelse.

Jørn havde indkøbt en lille vingave
til Ove Drygaard, for hans indsats
omkring
hjemmesidekalenderen,
men Ove var på – gæt engang vinrejse. Gaven overrækkes ved
anden snarlig lejlighed.

Kassererens
beretning:
Ordstyreren gav herefter ordet til
kasserer
Povl
Graakjær
som
gennemgik regnskabet. Regnskabet
kan ses her i bladet. Regnskabet er
godkendt af klubbens revisor
Preben Boisen og blev ligeledes
godkendt af generalforsamlingen
uden bemærkninger.
Også budgettet blev fremlagt med
indstilling til generalforsamlingen
om at hæve kontingentet med 25,kr. til 325,- kr. per år. Der udsendes
girokort med klubbladet. Betaling
senest d. 20. november.

takketale til Jørn, som fik overrakt
klubben gave – en GPS – der skal
lede vejen fremover. Bestyrelsen
havde skillinget sammen til et par
flasker vin til (tidl.) formanden og
en stor buket blomster til Bente for
hendes opbakning af formand og
klub.

Jørn har lovet at fortsætte som
bestyrer af Klub-Shop/Øst, så
butikken medbringes fortsat ved
diverse lejligheder (denne G/F
ingen undtagelse).
Som indstillet af bestyrelsen blev
Henrik Westborg valgt til ny
formand.
Både kasserer og sekretær var på
valg; begge modtog gerne genvalg –
og blev valgt med fuld akklamation.

Bestyrelsen arbejder med mulighed
for billigere forsendelse og dermed
sparede penge, men det er for
nuværende kun på forsøgsstadiet.

Under Eventuelt orienterede Povl
Graakjær om klubbens indkøbte
effekter: Brochurer og SD1 værktøj
– et forsøg på at sikre bevarelsen af
forskellige Rover effekter.

Valg til bestyrelsen. Som nævnt
ønskede Jørn Kold at trække sig ud
af bestyrelsen. På vegne af
bestyrelsen hold Poul Badura en lille

Poul Badura orienterede om nye
varer i shoppen, nemlig 115 artikler
(mere end 600 sider) fra diverse bilog motorblade, som medlemmerne

mod et mindre ekspeditionsgebyr
fremover kan ’låne’. Der udsendes
mere information med klubbladet.
Da der ikke var flere spørgsmål,
erklærede ordstyreren generalforsamlingen 2011 for afsluttet.
Herefter blev der som sædvanlig
serveret kaffe, denne gang med
Inga’s bag og Dora´s hjemmelavede
æble- og lagkager. Et rent
overflødighedshorn.
Her efter gik snakken livligt såvel
ude som inde. Flere biler skulle
inspiceres bl.a. Kai og Margrethe’s
flotte Rover 75 (seneste aftapning),

Kai og Margrethe’s nye Rover 75

de nye medlemmers P6 2200 TC og
Rover P4/75 og Jørgen Madsen’s
kommende P4 projekt: ”Fra skrot til
slot!” Vi ønsker god arbejdslyst og
glæder os til at se resultatet.
Klokken nærmede sig 16
medlemmerne bakkede ud
indkørslen, for at rulle hjemad.
Se
regnskab,
budget
præsentation af klubbens
formand i klubbladet.
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