Referat af generalforsamling i DMJU 2010.
Dagsorden.
Da den fremsendte dagsordenen ikke fulgte vedtægterne, blev det efter en mindre
diskussion vedtaget med 68 stemmer for og 9 stemmer imod at følge den i
indkaldelsen fremsendte dagsorden.
1. Valg af dirigent.
Flemming Ormstrup. Valgt.
2. Formanden aflægger beretning.
Vedlagt. Godkendt.
3. Kasseren aflægger de reviderede regnskaber for de siden sidste ordinære
generalforsamling afsluttede regnskabsår.
Kasseren fremlagde de reviderede Unions- og udstillingsregnskaber. Vedlagt.
4. Indkomne forslag.
a. pkt. 6 ændres (ny pkt.7) til:
Ordinær generalforsamling skal afholdes årligt i perioden 1. april til 30 november,
skiftevis
øst og vest for Storebælt. Det reviderede regnskab skal udsendes, så
det foreligger hos
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
Begrundelse: En tre årig periode føles meget lang, såvel
regnskabsmæssig, som for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Årlige generalforsamlinger. Vedtaget.
b. Nyt pkt. 2. Valg af 2 stemmetællere,
pkt. 2. ændres til pkt. 3.
pkt. 3. ændres til pkt. 4
pkt. 4. ændres til pkt. 5.
Valg af stemmetællere ind i vedtægter. Vedtaget.
c. Valg af bestyrelse:
Formand vælges for 2 år, i alle lige år.
4 Bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsen konstituerer sig selv.
I alle lige år er næstformand samt et bestyrelsesmedlem på valg.
I alle ulige år er kasserer og det andet bestyrelsesmedlem på valg.
1 bestyrelsessuppleant, vælges hvert år.
pkt. 5. ændres til pkt. 6.
Valg af revisor og revisorsuppleant, vælges hvert år.
pkt. 6. ændres til pkt. 7.
pkt. 7. ændres til pkt. 8.
pkt. 8. ændres til pkt. 9.
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Begrundelse:
En 2 årig periode føles mere relevant for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.
Trukket tilbage.
Det blev i stedet vedtaget, at den ny bestyrelse bringer orden i vedtægterne.
d. Transporttilskud.
Forslag: Ændres til kr. 1,50/km + bro/færge
Transporttilskud. Uændret. Følger statens takst.
e. Gratis billetter, Forslag: Afskaffes.
Afskaffet, men gælder stadigvæk udstillere.
f. Handlere.
Forslag: Inviteres direkte.
Alle momsregistrerede forhandlere kan deltage.
g. MOROP
Forslag: Udmeldelse, for dyr.
Fortsat medlemskab. Bestyrelsen søger sprogkyndig repræsentant.
i. CD fremstillet af DMJU. Fremsat af Svmjk.
Bestyrelsen drøfter forslaget med Svmjk.
5. Valg af bestyrelse
Formand Jan Kaspersen. Genvalgt
4 bestyrelsesmedlemmer.
Ebbe Merkelsen, Jan-Ole Hansen, Bernt Hansen, Bent Herlin Jensen.
Genvalgt
Ny suppleant: Leif Jensen. Farum
6. Valg af revisor og revisor suppleant.
Jan Bæk genvalgt som revisor.
Flemming Ormstrup genvalgt som suppleant.
7. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet stiger til:
200kr pr. klub + 4kr pr. medlem.
8. Evt.
Orientering om udstilling 2011 i Køge.
Indlæg fra Gudenåekspressen gennemgået.
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