Referat fra generalforsamling d. 9. april 2022.

Generalforsamling afholdt ved Roskilde Amerikaner Bil Club.
Fra FDA.
Tobias Rose
Bernt Clausen
Thor Petersen
Carsten Jacobsen
Stig Jacobsen

Formand, bestyrelsesmedlem.
Næstformand, bestyrelsesmedlem.
Sekretær, bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
Synsrådgiver og myndighedskontaktperson.

Fra American Street Runners.
Dirigent:
Tonny Korsgaard Formand v/ American Street Runners.
Stemmetæller 1
Anja Liss Petersen v/ American Street Runners.
Stemmetæller 2
André Friis
v/ American Street Runners.
Referent:
Referent:

Thor Petersen

Sekretær v/ FDA.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent/stemmetæller
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af nye klubber
Godkendelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer
På ulige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer
Hvert år valg af 2 suppleanter og 2 revisorer
Gennemgang/revidering af klubliste
Planlægning af årets aktiviteter
Eventuelt
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Referat:
1. Valg af dirigent/stemmetæller (andre forhold)
Valg af dirigent
Tonny Korsgaard v/ American Street Runners er forslået som dirigent.
Tonny Korsgaard er valgt.
Tidspunkt for generalforsamling.
Generalforsamling er i FDA er normalt afholdt i januar måned, men grundet Corona
relaterede forhold er tidspunkt for generalforsamling planlagt til senere tidspunkt, således
afholdt d. 9. april 2022. Tidspunkt anerkendt af forsamlingen
Dirigenten konstaterer at udsendelse af indkaldelse til denne generalforsamling er rettidig
udsendt.
På mødet er 33 stemmeberettigede til stede fra fremmødte klubber.
Valg af stemmetællere:
Anja Liss Petersen v/ American Street Runners.
André Friis
v/ American Street Runners.

2. Bestyrelsens beretning
Formandens beretning v/ Tobias Rose.
Formanden talte kort om tiden der er gået fra seneste generalforsamling 2020 og til denne
generalforsamlings afholdelse, ligeledes omkring forskydning af tidspunkt for
generalforsamlingen i relation til Corona relaterede forhold.
Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder i perioden fra seneste generalforsamling afholdt 2020.
Tobias Rose fortalte kort omkring de opgaver FDA pt. må anvende ressourcer på bl.a.
vedr. Motorstyrelsen, nye regulativer, nye satser for vægtafgifter på veterankøretøjer og
høringssvar. Ligeledes er vi i samarbejde med MHS vedr. de nye regulativer for ombygning
af biler og en pjece som prøver at vise hvad der tillades af ombygninger.
Tobias Rose fortalte kort omkring enkelte forhold omkring biler, der bliver undersøgt ved
vejsidesyn og deraf afledte handlinger fra Politiet.
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I fremtiden må vi forvente at der vil være pres på vores hobby bl.a. fra miljørelaterede
forhold, og der er pt. kontakt til politiske kredse og myndigheder for prægning således vores
hobby ikke kommer for hårdt under pres.
FDA vil i fremtiden søge at gøre vores materiale mere digitalt f.eks. med en vision om FDAkort på App eller anden elektronisk platform.
Herunder også opdatering af FDA’s hjemmeside.
Tobias Rose fortalte kort omkring den ”lille turne” som FDA har pt. med
informationsmøder omkring ombygning af biler og andre relaterede forhold.
De første 2 møder er pt. afholdt.
Tobias Rose fortalte kort omkring tidligere arbejde med at skabe en forsikringsordning og
konklusionen er at FDA ikke kan skabe en reel bedre løsning end dem der pt. findes på
markedet. Således er dette arbejde indstillet.
Tobias Rose henviste til at vi fremadrettet med de ressourcer vi har kan forsøge at
rådgive/hjælpe ved tvister i forsikringssager.
Tobias Rose rettede fokus mod FDA’s Campingvogn og den fremtidige anvendelse, hvor vi
pt, ikke har ressourcer til at transporterer den rundt til diverse træf.
Den kommende tid vil være primært være relateret til udarbejdelse af høringssvar til
myndigheder og i relation til ny lovgivning.
Formandens beretning kan efterfølgende læses på FDA’s hjemme side.

3. Godkendelse af nye klubber.
Sekretær i FDA Thor Petersen oplyser om henvendelser fra:
Nye ” interessegrupper” der ønsker medlemskab:
Ingen tilkomne siden seneste generalforsamling i 2020.
Nye klubber som pt. er forhåndsgodkendt, og som ønsker fuldgyldigt medlemskab godkendt
ved denne generalforsamling.
Us Vanners
Rebel Vanners Denmark

Godkendt af forsamlingen.
Godkendt af forsamlingen.
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4. Godkendelse af revideret regnskab.
Regnskabet blev præsenteret af Bernt Clausen, da FDA’s kasserer var forhindret i fremmøde
til denne generalforsamling.
Bernt fortalte kort omkring hvorledes Corona har haft indflydelse på de seneste to års
udgifter, herunder bl.a. drift af FDA’s campingvogn.
Bernt fortalte kort om hvilke dispositioner bestyrelse påtænker i relation til hjemmesiden
mv.
Ligeledes at vi i kommende tid vil være nødt til at være fysisk til stede ved møder bl.a. ved
Motorstyrelse i Ålborg eller trafikstyrelsen i Ribe og de deraf afledte forventede
omkostninger til transport for møder ved disse myndigheder.
Godkendelse af regnskab:
Forsamlingen godkendte regnskabet på mødet.
(Regnskabet kan læses på FDA’s hjemme side.)

5. Indkomne forslag.
Der er indkommet forslag fra FDA’s bestyrelse og fra American Road Runners, Randers, til
behandling under denne generalforsamling.
Forlag indgivet:
1)

Forslag fra FDA’s bestyrelse.
FDA’s bestyrelsen foreslår at punkt 10 og 11 skal udgå fra dagsordenen.

2)

Forslag fra American Road Runners.
Vi har for kort tid siden afholdt GF i ARR. Der fremlagde vores kasser en temmelig stor udgift
til vores bank, for at have en forenings konto hos dem. Vi ved jo godt, at de fleste banker tager
sig godt betalt, for at man kan have en konto hos dem. Men det kan jo også blive for meget.
Derfor kom der dette forslag, fra et af vores medlemmer. Kunne man evt. i FDA-regi, snakke
med flere forskellige banker for at høre, om man kun en lave en samlet aftale for klubberne i
FDA. Altså så vi fik mængderabat, ved at flere klubber havde deres klubkonto hos dem.
Så vi vil hermed gerne komme med det forslag, her fra ARR til den kommende GF i FDA.
Mvh. Carsten Hoelstad, Formand for ARR
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Behandling af fremsatte punkter.
Afstemning om forslag jf. punkt 1
Forslaget blev vedtaget på overvejende flertal ved håndsoprækning.

Afstemning om forslag jf. punkt 2
Forslaget blev vedtaget på overvejende flertal ved håndsoprækning.

6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret og er bifaldet af forsamlingen.

7. På lige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Som følge af Corona relaterede forhold og restriktioner har der ikke været afholdt
generalforsamling i FDA siden 2020.
Det er derfor besluttet af bestyrelsen at alle i den siddende bestyrelse er på valg ved denne
generalforsamling
Følgende er på valg for en periode på 2 år.
Formand

Tobias Rose

Modtager genvalg.

Blev valgt.
Næstformand

Bernt Clausen

Bestyrelsesmedlem Carsten Jacobsen

Modtager genvalg. Blev valgt.
Modtager genvalg. Blev valgt.

Ingen fra forsamlingen ønskede at opstille til bestyrelsen ved denne generalforsamling.

8. På ulige år vælges kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer
Grundet Cornarelaterede forhold afholdes dette valg ved denne generalforsamling og med
en valgperiode på 1 år.
Kasserer
Sekretær

Morten Espersen
Thor Petersen

Modtager genvalg. Blev valgt.
Modtager genvalg. Blev valgt.
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Følgende personer opstillede fra fremmødte klubber primært med fokus på at kunne bidrage
til at varetage FDA’s Facebook profil herunder løbende opdateringer.
Opstillede fra forsamlingen var:
Anja Liss Petersen v/American strett Rrunners)

Valgt af forsamlingen, som nyt
bestyrelsesmedlem.

Liza Dahl v/Us Vanners Danmark

Valgt af forsamlingen, som nyt
bestyrelsesmedlem.

9. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer
Suppleanter:
Suppleant Anders Gregersen.

Modtager genvalg Genvalgt som suppleant.

Ingen fra forsamlingen ønskede at opstille til suppleant.
Revisorer:
Revisor Lars H Jørgensen
Revisor John Ziegler

Modtager genvalg. Genvalgt som revisor.
Modtager genvalg. Genvalgt som revisor.

10. Gennemgang/revidering af klubliste
Udgår fra denne generalforsamling.
Anerkendt af forsamlingen

11. Planlægning af årets aktiviteter
Planlægning af årets aktiviteter udgår fra denne generalforsamling.
Anerkendt af forsamlingen
Dog blev det aftalt at næste generalforsamling afholdes d. 28. januar 2023 ved
klubben Van Nuys i Holstebro.
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12. Eventuelt.
-

Uddeling af FDA-pokalen v/ Tobias Rose
Pokalen er ved denne generalforsamling givet til tidligere afdøde formand Dennis
Berthou
Der blev ved denne lejlighed afholdt 1 minuts stilhed til minde om dem der er gået bort.

-

Dennis Berthou datter fortalte kort omkring tidligere mindetur for hendes far ved hans
bisættelse og at man gerne vil gøre det til en årlig begivenhed hvor fokus også rettes
mod kræftens bekæmpelse gerne med en indsamling under arrangementet.

-

Tobias Rose svarede på spørgsmål fra forsamling omkring mulighederne for at bemande
campingvognen ved træf i den kommende sæson.
Fra FDA’s side kan der pt. ikke tilstilles ressourcer for bemandingen.
Fra forsamlingen kom input om at klubberne muligvis kunne bemande vognen ved de
forskellige træf, som ambassadører for FDA.

-

Fra forsamling blev der fremsat forslag omkring evt. muligheder for at bemande
campingvognen på pladserne evt. blot ved pavillon eller flag.
Bemanding synes dog stadig som en udfordring.

-

Der blev i forsamlingen delet og foreslået muligheder for at FDA muligvis fremadrettet
kunne få ambassadører blandt klubber., dette evt. sammenholdt med mulighed for popup telte og alkotestene ved træf og arrangementer.
Muligheden vil blive tema på FDA’s bestyrelsesmøder.

-

Stig Jacobsen (synsrådgiver) gav en omtale af aktuelle forhold vedr. vejside syn og
andre forhold og hvilke relationer der er ved dette nye tiltag fra politiet.
FDA har søgt at følge de verserende sager er er fra vejside syn og de fleste sager er
relateret til biler, hvor de forureningsbegrænsende foranstaltninger ikke længere er
originale og typisk for biler fra 1989 og frem, hvor forureningsforanstaltninger er del af
bilen relaterede afgiftsforhold, samt relaterede godkendelser.
Der ud over information omkring muligheder for ombygning af biler og de nye
afgiftsforhold som nu er gældende.

Afslutning
Mødet blev afsluttet af dirigenten. Mødet blev afholdt i god ro og orden.
Referat blev gennemlæst og godkendt af dirigent Tonny Korsgaard (Formand v/ American Street
Runners) efter mødet afslutning.
Referat udført af: Thor Petersen v/FDA.
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