Referat Generalforsamling.
Onsdag d. 7 - 11 - 2018. kl. 19,00

Nr. 63. Mogens Tang
2. Ture er bla. Kørt i Jylland med stop i Give med en fantastisk
overnatning og lige så fantastisk morgenmad, og mulighed for at få
mcén i garage. Tyskland Steinfurt og teknisk museum. Sverige,
Skanør, kystvejen og et obligatorisk besøg i kaffestuga. Fyn med
besøg på Egeskov sammen med en masse andre motorcyklister, og
lange køer til madstederne. Fyn igen og en dejlig tur på østkysten.
MC træf hos ”MC Island” på Orø. Tyskland igen med udgangspunkt
i Sverin turen arrangeret af Flemming Noer.
3. Godkendt
4. Forslag fra Nr. 72. Dan Mølgaard: telefonkæde så man ikke er alene om at
1.

køre tur. Det vedtages at: alle – der er interesseret – opretter gruppe på sin
telefon, evt. ved hjælp af en app som f. Eks. MSS eller group SMS, og sender
sms når man kører tur, kan også bruges hvis man vil køre en tur udenfor de
aftalte dage. Hvis man ikke er interesseret i at stå listen skal man give besked
på soroemc@stofanet.dk

Forslag fra Nr. 44 Mogens Tang: at der nedsættes et udvalg med 3
prs. der planlægger ture for 2019 korte som lange. Det vedtages at: et
udvalg nedsat, bestående af Mogens Peter A. og Peter S. Udvalget
fremlægger på mødet i Februar 2019.
5.
På valg er
Nr. 72. Dan Mølgaard
Nr. 63. Peter Smaakjær

Dan og Peter genvalgt

Øvrige Bestyrelse
Nr. 4. Hans Elkær
Nr. 2. Claus Eliasen
Valg af suppleant
Nr. 44. Mogens Tang

Mogens genvalgt

6. Det vedtages at medlemskontingentet stiger til kr. 300 der kan
indbetales på SorøMc´s konto nr. 2300 0716405990
7. Medlem nr. 6 Allan
8. Under eventuelt blev der talt om: Medlemsmøde i Februar
2019Turudvalget fremlægger og vi ser på ”gruppe sms” hvis den
volder problemer der vil også blive vist lidt billeder fra ture i 2018.
Mødet i Marts vil evt. indeholde indlæg fra DMC, Hans kontakter
Dot, der er bestyrelsesmedlem i DMC for en aftale.

M.V.H
Bestyrelsen
E-mail. soroemc@stofanet.dk
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