
23 deltagere på generalforsamlingen.   Tim blev valgt som dirigent. Referent: Jørn Stemmetællere: Stine og Conny   Formandens beretning: Her skulle komme en kopi fra Ib. Jeg har den ikke.   Spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:   Der blev spurgt ind til om bestyrelsen havde erfaringer med elektronisk kommunikation. Bestyrelsen svarede at det ser bestyrelsen ingen problemer i, så længe medlemmer husker at informere om ændringer i e-mail adresser. Tværtimod vil elektronisk kommunikation betyde store besparelser i udgifter til porto. Kun 1 medlem har ikke e-mail og vil i stede modtage post.   Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.   Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2015 blev fastsat til 250 kr pr. vogn. Forslaget blev vedtaget.   Tim gennemgik forslag til vedtægtsændringer:  §2:        Der blev tilføjet “/autocamper” efter ordet “campingvogn”.  §2.1:     Der blev tilføjet: “medlemskab er først gældende når kontingentindbetaling er foretaget”.  §4:        Der blev tilføjet: “Bestyrelsens daglige virke:              Kassereren tager sig af alt økonomisk og tegner clubben alene i forbindelse med den daglige drift. Formanden og næstformanden kan også tegne clubben alene i forbindelse med kassererens fravær.”    Paragraf 2: der tilføjes “campingvogn/autocamper” – forslaget blev enstemmigt vedtaget Paragraf 2.1 – forslaget blev enstemmigt vedtaget. Paragraf 4 – forslaget blev enstemmigt vedtaget.   Valgt til bestyrelse blev foretaget. Følgende blev valgt: Ib og Esben. Suppleanter: Vagn-Ove blev valgt Revisor: Lise Lünell blev valgt Revisor suppleant: Karen Iversen blev valgt.   Eventuelt:   Tim spurgte om man var interesseret i at få lagt sit billede ind på hjemmesiden, med navn og hjemsted, men ikke yderligere kontaktoplysninger.   Stine vil godt fortsætte med at lave medlemsskilte til nye medlemmer.   Tim spurgte ind til indhold i nyhedsbrev. Ingen særlige input fremkom.   Et nyt medlem fortalte at man havde fundet CCC via Google ---> vores hjemmeside.   Drøftelse omkring mulighed for at hverve nye medlemmer. Input: - via FDM/DCU? - mund til mund - flyers ved forhandlere? - visitkort til uddeling? - interview af nye medlemmer?      


