
Carlsro Motor Club, Tårnvej 285 A 2610 Rødovre 
Formand Bent Hansen 

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling 3. marts 2022 
Klubben har p.t. 124 medlemmer og der var fremmødt 14 til generalforsamlingen. 

Punkt 1. 
Aksel blev valgt til dirigent og den udsendte dagsorden blev gennemgået og dirigenten spurgte 
forsamlingen om der var indsigelser mod dagsordenen og der var ingen. 

Punkt 2. 
Bestyrelsens beretning blev grundigt fremlagt af formanden, der bl.a. korn ind på vort tilskud fra 
afdelingsbestyrelsen. Ligeledes blev det oplyst at medlemmerne skulle selv sørge for personlig 
forsikring i tilfælde af personlige skader. Formanden henstillede venligt, men bestemt til 
medlemmerne om rengøring efter brugen af faciliteterne. Der var kommet styr på værktøjet og inden 
for de næste 3 til 4 måneder blev der opsat en sæbedispencer da Klubben skal overholde de miljøregler 
der er aftalt med Rødovre Kommune. Derfor ingen brug af egen sæbe. Formanden oplyste, at 
bestyrelsen tager kontakt til afdelingsbestyrelsen omkring en form for hjælp til rengøring. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt og på spørgsmål fra forsamlingen kunne Bent oplyse, at der 
blev arbejdet med en mere fornuftig løsning omkring kompressoren, der naturligt udskiller lidt 
oli/vand der skal tømmes og bortskaffes. 

Punkt 3. 
Regnskabet blev fremlagt og grundigt gennemgået af klubbens kasserer Jens. Revisor havde ikke 
påført det fremlagte regnskabet nogen bemærkninger forsamling godkendte regnskabet, uden 
bemærkninger. 

Punkt 4. 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling. 

Punkt 5. 
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent i 2022. 

Punkt 6. 
Formanden Bent og bestyrelsesmedlem Danny modtog genvalg og de blev begge valgt for en 
kommende periode på 2 år. Revisor Jan Hansen blev valgt for den kommende periode på 1 år. 
Ligeledes blev revisorsuppleant Anette Munk for den kommende periode på 1 år. 

Der blev foretaget nyvalg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
Jørgen Andersen l suppleant 
Tommy Andersen 2 suppleant 

Punkt 7. 
Under punktet spurgte formanden om interessen til nogle events i løbet af året og forsamlingen meldte 
positiv interesse Der var ikke yderligere til dette punkt, så dirigenten gav ordet til formanden for en 
afsluttende bemærkning og det blev meddelt, at beslutningsreferatet udsendes sammen med den 
kommende kontingentopkrævning. 

Rødovre den 5. marts 2022 
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