Nyborg 18-03-2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent, jf. § 8 stk. 1.
Knud George (Rabundus)
Dirigent konstaterede at GF var indkaldt rettidigt i forhold til vedtægter.
2. Valg af referent(er).
Carsten Paulsen (Tica)
3. Formandens beretning.
Klubben:
2017 var igen et godt år for klubben, hvor vi nåede op på 69 medlemmer inden året
sluttede. Dette var en nedgang på 10 medlemmer i forhold til 2016. Men for en model
specifik bilklub må det siges at være rigtig godt.
Bestyrelsen besluttede at sælge vores telt samt border / bænke og det lykkedes også
at få det afklaret i 2017. Så der står jo lidt flere penge på kontoen.
Skiftet til Danskebank er afsluttet og det gør det nemmere for bestyrelsen at håndtere
den daglige drift.
Det skal også nævnes, at jo er medlemmerne selv, som er med til at drive klubben, så
hvis i har en ide til et træf, værksteds dag, GDS træf eller andet arrangement, så få
gang i nogle små hyggetræf der ude, klubben støtter op hvis der skal bruges lidt mønt
til et eller andet. Kaffe og kage eller lidt til en præmie eller to, måske koster det en
plads / terræn leje. Og der må gerne gøres forskel på om deltagerne er medlem af
klubben eller ej.
Fyn 17:
Bestyrelsen støtter jo op omkring Fyn’s træffet da det regnes som det årlige klub træf.
Igen i år blev det afholdt på Carlsberg Camping på Tåsinge lige over broen fra
Svendborg. Der var tilmeldt 35 biler samt der dukkede flere op i løbet af fredagen. Her
i blandt et svensk par som havde valgt at slår inden om dette træf igen, dejligt at der er
andre der følger vores træf og deltager.
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Her er der en god balance mellem campingpladsens service bygninger, den dejlige hal
og det at vi har vores eget område uden for pladsen, så vi kan komme og gå som vi
ønsker og hygge uden at genere resten af campisterne.
I år var der en fælles køretur til Spodsbjerg Turistbådehavn, hvor vores ankomst var
aftalt i forvejen, og da vi ankom, havde havnekontoret spærret fint af så der var plads
til alle. De fik så til gengæld solgt en masse is til T3 folket.
Lørdag aften var der arrangeret fællesspisning med buffet og igen var der stor
opbakning til dette. Vi vil kigge på om vores madleverandør kan skaffe et par piger til
at stå for buffeten da det er ved at mange spisende.
Så alt i alt var det et fantastisk træf, hvor vejret artede sig fantastisk, det var vel al den
sol vi fik i sommeren 2017.
En stor tak til træfudvalget som vanligt havde lagt et stort stykke arbejde i dette træf.
Vintertræf i det jyske (Søren Mølskov):
Dette vintertræf er ikke så stort men dem der deltager beretter om det med stor glæde.
På billederne ser det ud til at de hyggede sig En stor tak til Søren og Michael for at
arrangere dette træf på vegne af T3 Klubben.
Hovwdiaudi træf i Viborg:
Hovwdiaudi holdt i samarbejde med VW-Veteranklub Danmark et stort træf for hele
familien, med særligt fokus på klassiske Volkswagen, Porsche og Mercedes-Benz.
Flere af vores medlemmer tog turen der op. Husk at T3Klub Danmark har en
rabataftale med Hovwdiaudi.
Hovwdiaudi holder dette træf igen i 2018 og det er den 5. maj.
VW & Retro Museum i Ulfborg:
Klubben havde arrangeret et besøg hos VW & Retro Museum i Ulfborg, i forlængelse
af Hovwdiaudi træffet. Det var der 16 der deltog i. Både medlemmer og ikke
medlemmer. Det er helt klart et besøg værd.
MIB 2017:
Her var der også flere deltagere fra klubben. Helt klart også et træf der er værd at
besøge. Har ikke flere informationer om dette træf.
Næste gang ser ud til at blive i 2019.
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Weekend 10 d.11-13 august 2017:
Afholdes på Vallø Camping, som ligger lige i udkanten af Køge. Vi var godt
repræsenteret, vejret var ikke helt med træffet, men det klare T3 folket jo nemt med
div. Presenninger og læsejl spændt ud mellem bilerne. I år var der gratis helstegt
patsvin lørdag aften og det var også hyggeligt at være samlet i det store telt.
Næste træf er den 11-13 august 2017, og det er helt klart et besøg værd.
VW T3 Træf i Langelund 26/8 til 27/8 2017:
Agerholm og frue inviterede til hygge træf på deres matrikel, supergodt tiltag og der
blev vist hygget godt igennem.
Motor Historisk Sammenslutning:
Bestyrelsen besluttede ikke at deltage i deres årsmøde 2017, det koster en del samt
det er begrænset hvad vi kan byde ind med. Der foregår en del aktiviteter omkring
veteranalderen fra 35år vs. 30år samt en generel diskussion omkring reg. Afgift på
veteraner. Det skal også nævnes at det kun er få medlemmer der umiddelbart har
veteran forsikring gennem T3 Klub Danmark.
Mvh
Carsten Paulsen
Formanden

4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Salget af klubbens telt og borde gav klubben en indtægt på 7225kr.
Det skal noteres at der på regnskabet mangler en udgift på 8000kr for maden til
Fyn17, denne er først indbetalt i 2018, da fakturaen ikke var fremsendt fra Møllen.
Endvidere mangler der en betaling for hosting af T3nettet.dk, denne er der rykket for,
men den vil uanset hvad ligge på 2018 regnskabet, det forventes at den vil ligge på ca.
2500kr.
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Regnskabet godkendt enstemmigt.
5. Fremlæggelse af budget.
Godkendt med kommentaren at der skal bruges penge, vi er ikke en sparekasse.
6. Fastsættelse af næste års kontingent jf. §3, stk. 1.
Kasserer foreslår uændret kontingent. Enstemmigt vedtaget.
7. Indkomne forslag (herunder vedtægtsændringsforslag) jf. § 8, stk. 2 og 3.
Der er ikke kommet nogen forslag ind.
8. Valg til bestyrelsesmedlemmer, jf. §4 stk. 2.
Siddende bestyrelse:
Bent Grønlund (Bestyrelsesmedlem)
John Buhr (Kasser)
Carsten Paulsen (Formand)
Valgt:
Lars Hjulmand (Bestyrelsesmedlem)
John Buhr (Kasserer)
Carsten Paulsen (Formand)
9. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §4 stk. 3.
Knud George (Rabundus)
Thyge (Fynboen)
10. Valg af kritisk revisor og suppleant, jf. §9, stk. 5.
Kenneth Hinze ønsker ikke genvalg.
Mads Sandfeld (VW_madsen)
Erik Mølvig (Erik)
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11. Eventuelt
Fyn18 indbydelsen er på vej. Det er 11-13 Maj 2018.
Overordnet så bliver det som følgende
Ankomst fra fredag kl12 Buffet fra Møllen om fredagen
Stegt patsvin lørdag
Cruise til Spodsbjerg havn om lørdagen.
Div. Konkurrencer.
GF blev herefter afsluttet i god ro og orden.
Svalerne trakterede med kaffe, hjemmebagt brød og brunsvir. Tak til Annette og John
for at lægge hus til.
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