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Lørdag den 25. februar 2023 i Sommers Bilmuseum, Nærum. 

 

Formanden Torben Nielsen bød de 25 fremmødte medlemmer velkommen. 

 

1. Valg af dirigent.  Torben Nielsen foreslog Henrik Carlsen til dirigent, og forsamlingen 

godkendte valget. 

Henrik takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var 

rettidig indvarslet og dagsordenen svarede til vedtægterne. Dirigenten 

vurderede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, 

hvortil der ikke var indvendinger fra deltagerne.  

2. Bestyrelsens 

beretning. 

 

Torben Nielsen aflagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt i bilag 1. 

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen og 

dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning. 

3. Godkendelse af 

regnskabet. 

 

Det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab var inden 

generalforsamlingen lagt ud på foreningens hjemmeside, og som er 

vedlagt i bilag 2. 

Uffe Madsen gennemgik regnskabet, som udviste et underskud på kr. 

37.829,58, hvor der var budgetteret med et overskud på kr. 33.000. Det 

dårligere resultat blev begrundet med afholdelse af foreningens 25 års 

jubilæum, reparation af transpondere til baneløb og skade på Sturup 

Raceway i forbindelse med afviklet løb. Derudover har der været 

generelt større omkostninger til afvikling af årets Hill Climbs. 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet og 

dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt. 

4. Valg af formand for 

bestyrelsen. 

Formanden Torben Nielsen blev genvalgt for 2 år. 

5. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer, som alle var villige til 

genopstilling: 

• Søren Duun 

• Thomas Bakke Jacobsen 

 

De blev begge genvalgt for en periode på 2 år. 
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Udover formanden består bestyrelsen herefter af følgende: 

• Søren Duun – på valg 2025 

• Thomas Bakke Jacobsen – på valg 2025 

• Kia Witthøfft Holm Jensen – på valg 2024 

• Mogens Høj – på valg 2024 

• Uffe Madsen – på valg 2024 

 

6. Valg af revisor samt 

suppleant for denne. 

Nuværende revisor - Steen Pausbæk – ønskede ikke genvalg. 

I stedet blev Christian Krogh valgt til revisor for det kommende år. 

I lighed med tidligere år blev der ikke valgt suppleant. 

7. Godkendelse af 

budget. 

 

Uffe Madsen udleverede og gennemgik budgettet for 2023, der er 

vedlagt i bilag 3. 

Han oplyste, at budgettet er baseret på et lidt faldende antal medlemmer 

og med de aktiviteter, som fremgår af bestyrelsens beretning. 

Der er pr. 31.12.2022 igangsat en ny hjemmeside til afløsning af den 

gamle, som nu har fungeret i 10 år. Anskaffelsesprisen på omkring kr. 

100.000 vil blive afskrevet over 5 år. 

Der forventes i 2023 et driftsoverskud på kr. 5.725.  

Der var ikke bemærkninger til budgettet, som herefter blev godkendt.  

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentsatser i 2024, hvilket ligeledes 

blev godkendt. 

8. Behandling af 

indkomne forslag.  

Der var ikke forslag til behandling. 

9. Eventuelt. 

 

Torben Nielsen takkede Steen Pausbæk for hans indsats som revisor 

gennem de sidste 2 år. 

 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at dagsordenen var udtømt og takkede forsamlingen for god 

ro og orden. 

Torben Nielsen takkede dirigenten for veludført ledelse. 

 

Generalforsamlingen hævet. 
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26. februar 2023 Godkendt den       /        2023 

Uffe Madsen 

Referent 

 

Dirigent Henrik Carlsen 
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