Nyborg 27-03-2021
Dagsorden
1. Valg af dirigent, jf. § 8 stk. 1.
Erik blev valgt, og konstaterede at GF er rettidige indkaldt.
Indbydelsen og linket var slået op på både www.t3nettet.dk og FaceBook T3nettet.dk.
2. Valg af referent(er).
Carsten Paulsen (Tica)
3. Formandens beretning.
Formandens beretning sæson 2021
Afholdelse af 2021 GF:
Det blev afholdt som skype møde, meget få ringede ind.
Klubben:
2021 var igen et skidt år for medlemsantallet, og det skyldes jo nok alle de
begrænsninger vi havde pga. Covid19, men vi nåede op på 64 medlemmer mod 62 i
2020, så tak til alle dem der bakkedede op om klubben, selvom aktiviteterne var
begrænsede.
Og gentagelsen:
Vi opfordrer medlemmerne til at planlægge og afholde små træf rundt om i landet, og
klubben spæder gerne til med lidt til eks. leje af areal eller præmier.
www.t3nettet.dk:
Gentagelse: Meget lidt trafik, de flest ønsker at benytte Facebook, med de
begrænsninger der er der. Lige så vel som der er begrænsninger på T3nettet. Specielt
ang. det at lægge billeder ind. Vi kunne godt bruge en med erfaring i SMF (den
platform vi bruger) til at hjælpe lidt med siden.

Fyn 21:
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Blev afholdt på Carlsberg Camping i weekenden 13-15 aug. 2021, desværre den
samme som VWeekend#13 på Vallø men der var ikke andre weekender ledige.
Der var ca. 35 biler.
Vi havde droppet Buffeten pga. Covid19, men der kunne bestilles grillpakker til lørdag
aften. Hvilket de fleste gjorde.
Det var dejligt at se at der var flere der lige havde fået gjort plads i kalenderen til at
kigge forbi i sidste øjeblik.
Swissboy kom med en stor kurv som blev brugt til gaver, tak for det.
Polle955 delte en håndfuld små T3 modelbiler i 1:87 ud til folket.
Da klubben ikke havde brugt nogen penge i 2020, og T-shirts og buffeten var droppet,
havde bestyrelsen indkøbt en fin lille lommekniv med klubben navn på, for at give
noget tilbage til medlemmerne.
Tak til alle der deltog og gjorde det til et hyggeligt træf.
Ud over det så stor tak til Anette og Anne-Marie for at bage pandekager til folket.
Næste Fyn’s træf bliver FYN22, på Carlsberg Camping i weekenden 27-29 Maj 2022.
Motor Historisk Sammenslutning:
De har arbejdet hårdt på at få originalitetskravet på veteranbiler fjernet og der er
kommet nye vejledninger, der er dog ikke så meget erfaring med dette i nu.
De arbejder videre på at fremme afgifter og undtagelser for veteranbiler. De er
opmærksomme på originalkravene og forsøger at påvirke myndighederne omkring
disse, da det ikke altid er muligt at finde originale dele mere.
Endvidere bistår de i afgift sager hvor motorstyrelsen efter deres mening ikke følger
god forvaltnings praksis.
Rabat aftaler:
Husk at T3Klub Danmark har en rabataftale med VW-Shoppen og Hovwdiaudi.
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4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskab er godkendt.
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5. Fremlæggelse af budget 2022.
Budget 2023 T3 Klub Danmark
Indtægter:
Kontingenter (65 x 200)

13000

13000

Udgifter:
T3 Nettet.DK hosting
Generalforsamling
Træf sponsering
Motorhistorisk Selskab
Administration
Bestyrelsesmøder
Reklamemateriale
Kørsel
Bankgebyr

2500
500
5600
1400
500
700
500
1000
300

13000

Balance

0

6. Fastsættelse af næste års kontingent jf. §3, stk. 1.
Kasserer foreslår uændret kontingent. Vedtaget.
7. Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringsforslag) jf. § 8, stk. 2 og 3.
Der er ikke kommet nogen forslag.
8. Valg til bestyrelsesmedlemmer, jf. §4 stk. 2.
Siddende bestyrelse:
Poul Springer (Bestyrelsesmedlem)
John Buhr (Kasser)
Carsten Paulsen (Formand)
Valgt:
Rasmus Ottesen (Bestyrelsesmedlem)
John Buhr (Kasser)
Carsten Paulsen (Formand)
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9. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §4 stk. 3.
Knud George (Rabundus)
Thyge (Fynboen)
Valgt:
Knud George (Rabundus)
Thyge (Fynboen)

10. Valg af kritisk revisor og suppleant, jf. §9, stk. 5.
Mads Sandfeld (VW_madsen) Revisor
Erik Mølvig (Erik) Revisor suppleant
Valgt:
Mads Sandfeld (VW_madsen) Revisor
Erik Mølvig (Erik) Revisor suppleant
11. Eventuelt
Der blev vendt nye kategorier til FYN’s træffet, og det er lagt op til Træfudvalget at
kigge på det.
Det foreslås at Klubben overvejer at booker plads på de store træf i Tyskland i 2022.

Generalforsamling afsluttet i god ro og orden, tak for denne gang
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