Bestyrelsesmøde d.22/9
Traditionen tro afholdt bestyrelsen
et møde umiddelbart inden generalforsamlingen, bl.a. for at få de sidste detaljer på plads.
Povl Graakjær gennemgik kort
regnskab og budget, hvilket ikke
gav den store diskussion. Kontingentet foreslås fastholdt for kommende regnskabsår.
Hovedemnet blev ”Englændertræffet” som i år blev arrangeret af Rootes klubben; måske det bedst planlagte i rigtig mange år.
Bestyrelsen ser gerne at flere engelske biler bliver involveret, og gerne
Saloon biler fra samme koncern
som Rover, f.eks. Triumph, Wolseley, Riley, MG m.fl. Måske skal vi
ændre træfstruktur og program så
det ikke ’kører’ efter samme læst
træf efter træf.
Måske skulle vi lade os inspirere af
det svenske Klubbkampen eller
Bornholm Rundt, hvor der begge
steder er poster, opgaver mv. Måske
skal vi planlægge vore træf så de
læner sig op ad andre, som f.eks.
Automania i Silkeborg, Karensminde, Kastellet eller Sorø.
Intet er afgjort, men vi har de næste
mørke måneder at tænke over tingene i.

Bestyrelsen diskuterede også nye
aktiviteter indenfor KlubShop’en,
som der nu vil blive arbejdet videre
med.
Klubbens økonomi kan godt tåle et
lille boost ad andre kanaler, da det
er svært at få nye medlemmer, ligesom kontingentets størrelse er begrænset.
Efter en kort frokost var det tid at
tage i mod klubbens medlemmer til
generalforsamlingen.

ROC generalforsamling
d. 22/9 2013
Efter at have kaldt de 25-30 fremmødte ’til orden’ kunne vi indlede
generalforsamlingen med at vælge
Ove Drygaard som ordstyrer.
Ove takkede for valget, erklærede
generalforsamlingen for lovligt indkaldt jf. vedtægterne og gav straks
ordet videre til formanden.
Formanden beretning:
Formanden listede de mange træf
op, som Rover folket har deltaget i i
årets løb, og det blev til en imponerende række. Flot fremmøde i sæsonen.
De nye klubmøder i Vest blev fremhævet for det gode initiativ.

Regnskabet blev kort nævnt som
sammenhængende i både resultat
og budget.
De store udgiftsposter er bladet og
tilhørende porto.
KlubShoppen har givet ekstraordinære indtægter i året pga. særligt
tilbud fra tidligere medlem om at
realisere en modelbilsamling.
Klubbens fordelsværksted i Ballerup blev fremhævet med de 15% rabat på arbejdslønnen.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
Kassererens beretning
Regnskabet fremgår af næste side
her i bladet.
Klubben havde 142 medlemmer ved
regnskabets afslutning, en nedgang
på 10 medlemmer i forhold til sidste år, et tal der også er taget højde
for i budgettet for kommende år.
Klubben har omsat for mere end
5.000 kroner i KlubShop’en med et
overskud på 1.500 kroner, ikke
mindst på grund af de mange modelbiler vi fik i kommission.
Holger har tilsvarende et stort lager
af nye reservedele, som klubben fik
tilbudt i foråret. Holger har lagt
penge ud for købet og klubben får
så behørig provision (royalty) af
salget.

Klubben har fået sponsoreret et antal bøger og effekter efter Svend
Rubæk, hvoraf nogle allerede er
solgt og indgår i regnskabet.
Øvrige poster er som forventet på
både indtægts- og udgiftssiden.
Regnskabet ender med et lille overskud på DKK 4.378,19. Klubbens
formue er på ca. 25.000 inkl. værdien af usolgte KlubShop effekter.
Bestyrelsen har indkøbt et par gode
flasker vin til vores revisor Preben
Boisen som tak for indsatsen.
Budget for 2013/2014 blev præsenteret med mindre nedskrivning af
medlemsindtægten, samt af KlubShop indtægterne.
Annonceindtægterne budgetteres
på samme niveau (bliver sikkert
større, da et medlem på stedet bestilte en hel-sides annonce til kommende 5 blade).
Kontingentet til Mhs falder i takt
med vores medlemsantal.
IT udgifterne fastholdes, men det er
en sårbar post, hvis der skulle ske
noget alvorligt med vore administrative systemer eller hjemmesiden.
Bestyrelsen foreslår kontingentet
fastholdt på DKK 325,- for kommende periode.
Budgettet ender med et minimalt
underskud på DKK 250,- kroner !

Generalforsamlingen
regnskabet.

godkendte

Regnskabet fremgår af klubbladet.

”Motor” har kastet flere end 4.500
annoncer af sig, annoncer der er
scannet ind.

Valg af bestyrelse
Ulrik Dalsgaard, Poul Badura og
Povl Graakjær var på valg, og alle
ville acceptere et genvalg.
Og det blev de så. Uden modkandidater. Povl Graakjær fortsætter som
kasserer. De øvrige to som menige.
Eventuelt
Povl Graakjær orienterede om de
tre afholdte klubmøder i Vest, hvor
Peter Friis velvilligt har stillet mødefaciliteter til rådighed.
Referaterne fremgår af både klubblad og hjemmesiden, hvor også
programmet for kommende møde
kan læses.
Poul Badura orienterede om de
mange effekter efter Svend Rubæk,
og at der var fremlagt mange års
DVK blade, som man frit kunne tage og et antal bøger og andet som
man kunne købe, og hvor beløbet
går ubeskåret i klubkassen.
Efterfølgende orienterede Poul Badura om medlemsmuligheden for at
købe sig til lidt Danmarkshistorie
vist gennem et stort antal bilannoncer, suppleret med tilsvarende livsstilsannoncer. Gennemgang af mere
end 40 års bilblade, primært FDM’s

Afslutning
Ordstyreren kunne herefter konstatere at der ikke var flere indlæg og
erklærede hermed generalforsamlingen for afsluttet – og kunne vi så
få noget kaffe !
Kommentar
Blandt de fremmødte var medlemmer fra både Jylland, Fyn og Sjælland, og stemningen var munter hele vejen igennem.
Der blev strikket og snakket blandt
fruerne og sparket dæk og snakket
blandt herrerne.
Der blev minglet, fortalt løgnehistorier, hældt vand ud af ørerne om
vore bilers mange problemer og
mindet de mange dage og timers

herligt samvær på ture og træf gennem året.
Og så blev der handlet for DKK
245,- i KlubShop’en – tæt på 50% af
den budgetterede omsætning.
(Red. Kommentar: Dagen efter
G/F blev der yderlige bestilt bøger
for DKK 200,-)
Dora serverede en overflod af lagkager, æblekage, tærter og wienerbrødssnegle så alle maver blev fyldt
godt op.

Formanden aflægger beretning

En stor tak til både Holger og Dora
for at lægge hus, hjem og arbejde til
for klubbens generalforsamling –
og til flere andre arrangementer i
årets løb.
Refereret af redaktøren
Fotograferet af Povl Graakjær

Forsamlingen lytter andægtigt

Der studeres annoncer

Formandens bil er ankommet

