
Generalforsamling Dansk Triumph Automobilklub  
21. maj 2022 – kl. 14.00 
Hotel Medio - Fredericia  

  
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent:  
Bestyrelsen foreslog Morten Hildebrand – 947, som blev valgt. 
  
Dirigenten kunne herefter oplyse, at generalforsamlingen var varslet rettidigt i henhold 
til vores vedtægter og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.   
  

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år:  
Beretning kan læses andet sted i bladet og på hjemmesiden www.dtak.dk   
  
Beretningen blev herefter godkendt.  
  

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse: 
4.   

Regnskabet blev fremlagt af kasserer. Bemærkning om, at annoncører er opkrævet for 
år 2021 og 2022 og vil fremgå af regnskabet 2022. 

 
Regnskabet blev herefter godkendt. 

  
4. Fastsættelse af kontingent:  

Bestyrelsen ser ingen grund til kontingentstigning. 
 

5. Indkomne forslag: 
Der er ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
  

 Jørn Øgendahl – 1618 (modtager genvalg)  
 Lars Peter Sejr Andersen – 1965 (modtager genvalg)  
 Morten Hildebrand – 947 (modtager ikke genvalg)  

 
Nils Jørgen Lou - 1822 – meldte sig til bestyrelsen og blev valgt.  
 
Jørn Øgendahl og Lars Peter Sejr Andersen blev begge genvalgt. 
 
Derudover vælger Michael Pedersen at stoppe midt i en valgperiode, hvorfor et nyt 
bestyrelsesmedlem skal vælges for et år. Morten Hildebrand tilbød at overtage 
bestyrelsesposten på et år, hvorefter han stopper. 
 
Ingen andre medlemmer ønskede at stille op til bestyrelsen.   
  

7. Valg af bestyrelsessuppleanter:  
  
 Pernille Hansen - 2169A - stillede op og blev valgt. 
 Jens Simonsen – 1823 - stillede op og blev valgt. 

  
8. Valg af revisor og revisorsuppleanten/kontaktperson i Nordjylland:  

 Revisor Irvin Silberling Svansson – 2148 - stillede op og blev valgt. 
 Revisorsuppleant: Poul Kokholm - 1683 – stillede op og blev valgt. 
  

9. Eventuelt:   



  
 
Så blev det tid til at overrække årets præmier. 
  
  

 Årets Foto:  Inge Busch 732A – Et meget sigende foto af klubben fra vores 
 årstræf. Billede af alle ved Fredensborg slot. 
Dette foto giver den alsidighed angående de forskellige modeller af Triumph biler 
vi har i klubben og viser, at vi har samme interesse for bilerne og at være 
sammen.  
  

 Årets Artikel:  Hvad gør en forskel – Der er ingen dårlige artikler og vi er blevet  
enige om at det bliver Dirch Glad – 1637 - som skriver om alt det han tumbler 
med. 
De artikler som Dirch har skrevet til bladet, omhandler tekniske indslag og med 
løsninger på udfordringer som vi kan have med vores biler. Der er også artikler 
som omhandler brugen af Dirchs biler i forskellige sammenhæng. 
Det er det som gør at Dirch får prisen for årets artikel. 

 
 Årets Entusiast: Hvad er en entusiast? En der gør en forskel! Denne person  

giver klubben det liv, som klubben handler om. Nemlig at kunne samles. Han 
repræsenterer klubben til diverse arrangementer og stiller altid op med en positiv 
ånd. Personen gør et stort klubarbejde, uden han selv ved hvor meget det 
betyder. Denne person gør en forskel, men i det stille – Henning Nielsen – 1914 - 
gør en forskel.  

  
Emblemer: 
Klubben har indkøbt emaljeemblemer og de sælges for kr. 150,- her på 
generalforsamlingen. Kan efterfølgende købers på kommende årstræf og Fredericia 
Bilmesse. 
 
Kommende årstræf: 
Bestyrelsen har nu i flere år mærket, at der ligger et meget stort pres på arrangørerne. 
Lokationer er begyndt at blive et problem, da vi for det første skal være et sted med 
mange hytter og for det andet har campingpladserne højsæson og de vil derfor ikke 
huse os. Til næste år skal vi være i Sydjylland. Men da kontaktpersonen har en del 
udfordringer, har han meldt fra. Det vil derfor, som udgangspunkt, være bestyrelsen 
som skal stå for dette træf.  
 
I år er det Midtjylland som står for træffet og det har indtil nu været et kæmpe arbejde. 
Sidste år meldte de ud, at der manglede hænder. Med lidt hiv og sving fik de stablet lidt 
hjælp sammen. 
 
Bestyrelsen har derfor stillet spørgsmålet: ”Hvorfor kan vi ikke holde årstræffet samme 
sted hvert år?” Så er der ingen som skal bruge oceaner af tid og have mange 
spekulationer.  
 
Det kunne eventuelt være på Hotel Medio, som vi er på nu. De har værelser til alle. 
Med bad og toilet. De kan også stå for forplejningen. De har faciliteterne og de vil 
meget gerne være værter. Vi må også gerne grille fredag aften – Så kunne de sørge for 
salater og brød. Og hvis vejret er dårligt, kan vi komme indenfor.  
 
Hotel Medio ligger midt imellem alle landsdele. De kan give en fast pris incl. alt. Så 
kender vi prisen fra år til år. Vi får det hele forærende og kan bruge tid på det sociale. 
 



Naturen omkring Fredericia kan give mange skønne køreture. Så kan medlemmer byde 
ind på forslag til køreture. 
 
Medlemmers bemærkninger: 
 
”Ideen med at holde årstræffet er ganske god. Jeg Kommer fra et møde i 
Jaguarklubben. Årstræf og generalforsamling holder de samtidig. Kunne man ikke slå 
de to ting sammen? Jeg vil gerne være med til at tilrettelægge en køretur.” 
 
Bestyrelsen vil se nærmere på, om både årstræf og generalforsamling kan lægges 
sammen. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes senest ved udgangen af 
maj måned og vi plejer at afholde vores årstræf 3 weekend i august. Så hvis vi skal slå 
det sammen, skal årstræffet ligge allerede i slutningen af maj måned eller også skal 
vedtægterne ændres. Det vil bestyrelsen kigge nærmere på.  
 
”I Sverige afholder man generalforsamlingen, i forbindelse med årstræffet, om 
søndagen. Og det er populært.” 
 
Der blev spurgt ind til om man må overnatte i camp-let eller med campingvogn. Der må 
vi tale nærmere med Hotel Medio om, men prisen vil nok blive den samme. 
 
Men så kommer vi jo ikke rundt i landet!  
 
Campingpladser har været gode i mange år, men mange kontaktpersoner har kæmpet 
med at finde et sted som kan huse os. Hvis man skulle vælge et hotel i en anden del af 
landet, så kan det selvfølgelig sagtens lade sig gøre. Vi gjorde det for nogle år siden i 
Oksbøl, hvor vi var på vandrehjemmet. Det eneste vi skal være obs på er priserne.  
 
Og har man som region lyst til at afholde årstræf, så skal bestyrelsen blot have dette at 
vide i god tid, sammen med et overslag over udgiften for klubben. 
 
Arrangørerne i år havde en aftale med campingpladsen om, at hytter m.v. kunne 
reserveres frem til 01.05.2022. De pladser som så ikke var reserveret, havde 
campingpladsen så lov til at disponere over. Der er således en del som ikke var 
opmærksom på dette og måtte så tage til takke med det der nu var tilbage. 
 
Stemningen blandt medlemmerne var kun positiv og bestyrelsen går videre med denne 
ide. 
 
Diverse: 
Jeg har hørt at bestyrelsen i de senere år har været kede af, at der kun har været 
beklagelser fra medlemmerne og at der aldrig bliver sagt noget positivt. 
 
Så jeg syntes lige at bestyrelsen skulle have en hånd for det gode frivillige arbejde de 
udfører. 
  
Formanden takkede for en god generalforsamling.  
  
Referent: Bettina Henningsen – 420A  
  
  
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig ser nu således ud:  
  
Formand – Morten Henningsen (420)  
Næstformand - Jørn Øgendahl (1618)  



Kasserer – Nils Jørgen Lou (1822)  
Medlem - Kåre Bang (1649)  
Medlem – Lars Peter Sejr (1965)  
Medlem – Morten Hildebrand (947)  

 


