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Stiftende generalforsamling

10. september 2020

Solsortevej 4, 2600 Glostrup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent/stemmetæller

3. Formandsvalg

4. Valg af Kasserer – herunder kort redegørelse af foreningens økonomi

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor

8. Redegørelse for stiftelse af Foreningen

9. Vedtægter

10. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen herunder foreningens fremtidige aktiviteter

11. Eventuelt

12. Afslutning

Referat:

Ad. Pkt 1: Stifter Kim Lundberg Stegenborg Madsen bød velkommen til de fremmødte. Han tilbyder sig som 

dirigent, hvilket forsamlingen godtager. Han fortæller kort om indkaldelsens baggrund.

Herefter konstaterede dirigenten, at den stiftende generalforsamling var lovligt indkaldt.

Ad. Pkt 2: Til referent/stemmetæller vælges Kim Lundberg Stegenborg Madsen.

Ad. Pkt 3: Dirigenten fremsætter forslag om at vælge Jacob Rosenhoff som formand. Dette bliver 

enstemmigt vedtaget. Jacob takkede for valget.

Ad. Pkt 4: Dirigenten stiller forslag om at vælge Sabine Lind til kasserer. Dette forslag bliver enstemmigt 

vedtaget. Foreningens økonomi er pt. medlemskontingenter a 250kr årligt, dog kun 100 kr årligt for et 

passivt medlemskab. Indtil foreningen er stiftet og der er oprettet en bankkonto, forvalter Foreningens 

stifter, Kim L. S. Madsen, Foreningens økonomi.

Ad. Pkt 5:  Til bestyrelsesmedlemmer vælges Kim L. S. Madsen og Simon Butzback Bastian.

Ad. Pkt 6: Emre og Andrej bliver valgt som bestyrelsessuppleanter. 

Ad. Pkt 7: Bestyrelsen overtager valg af revisor. Dette gøres ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt 8: Der ønskes at stifte en forening, der kan samle Tesla ejere i Danmark og gavne samarbejdet med 

Tesla Motors og brugerne. Vi ønsker derudover at videreformidle viden om bæredygtighed og elbiler 

generelt.
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I henhold til oprettelse af forening bliver det besluttet, at der er tale om oprettelsen af en almindelig 

forening. Foreningen vil have hjemmeadresse i Københavns kommune og får midlertidig adresse hos 

formand Jacob Rosenhoff.

Ad. Pkt 9: Udkast til vedtægter bliver stemt igennem med enkelt rettelse i foreningens formål, hvor punkt 4 

er bliver slettet. De endelige og godkendte vedtægter vedlægges referatet. Vedtægterne er enstemmigt 

vedtaget.

Ad. Pkt 10: Af forslag stilles følgende, som dog aftales udskudt til førstkommende bestyrelsesmøde eller 

generalforsamling, efter stiftelsen:

- Træf i Køge 22. november. Hvem skal stille fra foreningen og med hvilke ”events”

- Sabine skal tale med Lars-Bo Sølvqvist angående Hestestævne

- Det bliver besluttet, at foreningen skal undersøge hvilke sociale medieplatforme, der skal oprettes 

en ”foreningsprofil” på. Jacob undersøger nærmere.

- Sabine undersøger åbningstræf lokation og tilskudsmuligheder. Gerne med en dato omkring midt 

oktober. (uge 42)

- Kim skal i kontakt med Vindstød omkring en udregningsmodel, vi kan fremvise som reklame.

- Sabine skal i gang med at skrive kontrakter på de samarbejdsaftaler der er indgået.

- Der tales om idéer angående fx vingave i forbindelse med indmeldelse ved træf- lodtrækning. 

Gaven kunne evt. komme fra sponsor/samarbejdspartner.

- Magnetreklame til campingvogn - vis hvad en elbil kan trække.

Alle forslag bliver taget op til næste bestyrelsesmøde taget op til næste bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt 11: Under eventuelt bliver Kim takket mange gange for sit arbejde med at stifte denne forening. Der

bliver foreslået at Kim skal have betaling for at lave et økonomiprogram, så vi ikke behøver betale 

abonnement for et. Dette vil blive diskuteret nærmere i bestyrelsen ved næste møde.

Ad. Pkt 12: Formanden præsenterer sig selv, mens han takker for mødet. Dirigenten konstaterer 

generalforsamlingen for afsluttet.


