
Til medlemmerne i DHMC

Vejen, d. 21. januar 2017

Generalforsamling i Dansk Historisk Motor Club
Dagsorden for ordinær generalforsamling i DHMC, tirsdag, den 30. januar 2018 på 
Bramdrupdam Kro & Hotel, Vejlevej 332, 6000 Kolding.

Program:
Kl. 18:00: Fællesspisning på Bramdrupdam Kro & Hotel. DHMC er vært.
 Deltagelse er frivillig, men hvis du ønsker at spise med er tilmelding til Luffe er nødvendig   
 - se kontaktinfo nederst.

Kl. 19:30 Generalforsamlig - Dagsorden ifølge vedtægternes §8:
 
 1.  Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning for det forløbne år.

 3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 4.  Behandling af indkomne forslag. 
  
  Bestyrelsen har modtaget flg. forslag fra Troels Nielsen: 
  Forslag til generalforsamling i DHMC d.30 – 1 – 2018.

Som det er lige nu, er der forskel på kontingentet til klubben. Det ene beløb er 200,- kr. og det andet 
er 220,- kr.

Som jeg kan forstå på de ”mailsvar” jeg har fået fra Formanden og næstformanden, er grunden hertil, 
at der før var medlemmer der ”kun” var med fordi dette var krævet af veteranforsikringen. Da verden 
jo ændre sig, og dette hurtigt, ja så er der nu ikke kun få forsikringer, der forsikrer gamle biler, men 
derimod mange om buddet. Disse ”nye” forsikringer på markedet, kræver i midlertidig ikke et medlem-
skab af nogen klub. Og som jeg forstår formanden, er dette heller ikke længere noget problem i vores 
klub.

Så derfor foreslår jeg at vi ”udligner” vores klubkontingent, så dette bliver ens (samme pris) for alle 
former for ”klubmedlemskab”, dog med undtagelse af ”ungdomsmedlemmer” der fortsat er halv pris.

Skibbild d. 4-1-2018. Troels Nielsen.

 
 5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
  På valg er:  Næstformand Lars Palle   Modtager genvalg 
   Sekretær Niels Peder Rolighed   Modtager ikke genvalg 
   Bestyrelsesmedlem Lars Dammark Simonsen Modtager genvalg

 6.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  
  På valg er: 1. best.suppleant Bent K. Jensen   Modtager ikke genvalg  
   2. best.suppleant Egon Brix Jørgensen   Modtager genvalg

 7.  Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
  På valg er: Revisor Carl Helmers  
   Revisorsuppleant Poul Helmers 

 8.   Eventuelt. 

 Herefter giver klubben kaffe med brød.


