
Referat
Ordinær generalforsamling fredag den 11. maj 2018 kl. 1300 i juniorklubhuset, Juelsminde havn.

Dagsorden

1: Valg af dirigent
2: Årsberetning fra bestyrelsen
3: Revideret regnskab og budget for det kommende år til godkendelse
4: Indkomne forslag
5: Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
6: Valg af formand
7: Valg af bestyrelse
8: Valg af 2 suppleanter
9: Valg af revisor og revisorsuppleant
10: Eventuelt.

Ad Pkt. 1:
Efter formandens velkomst, hvor han udtrykte bestyrelsens store glæde over det store fremmøde til træffet,
foreslog bestyrelsen Michael Bygballe som dirigent. Der var ikke andre forslag.
Michael blev valgt med applaus og takkede for valget.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at indkaldelsen overholdt tidsfristen.
Der var ingen indvendinger til dagsorden, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig og
beslutningsdygtig.
Der var 38 stemmeberettiget tilstede.

Ad pkt. 2:
Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning, der i sin helhed bliver lagt ud på hjemmesiden.
Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus.

Ad pkt. 3:
Jette fremlagde det reviderede og godkendte regnskab, der viste et driftsoverskud på 45.272,- og en egenkapital
på 222.692,-
H.C., Strib, roste regnskabet og opfordrede til en drøftelse om, hvad de mange penge kunne bruges til og
opfordrede bestyrelsen til at se på klubbens tilskudsregler bl.a. til lokaltræf.
Det blev hertil oplyst, at klubben om få år har 20 års jubilæum og at der i den forbindelse vil blive brugt en del
penge til fejring af begivenheden og at bestyrelsen vil tage en drøftelse af tilskudsreglerne.
Leif, Vendelev, forespurgte om udmeldte og slettede medlemmer fortsat kan gøre brug af klubbens
rabatordninger. Det kan de ikke, men kan formentlig opnå tilsvarende rabatter gennem andre foreninger f.eks.
Danske Tursejlere.
Efter nogle flere uddybende spørgsmål blev regnskabet godkendt med applaus.
Jette fremlagde det kommende års budget til godkendelse. Budgettet blev godkendt med applaus.

Ad pkt. 4.
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad pkt. 5:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 250,- pr. år.
Forslaget blev godkendt med applaus.



Ad pkt. 6.
Formanden, Svend Erik, erklærede sig villig til genvalg for en n y 2 årig periode.
Der var ikke andre forslag, hvorefter Svend Erik blev genvalgt med applaus.

Ad pkt. 7:
Bestyrelsesmedlem, Gravers, var på valg. Han erklærede sig villig til genvalg for en ny 2 årrig periode.
Der var ikke andre forslag, hvorefter han blev genvalgt med applaus.

Ad pkt. 8:
Begge suppleanter, Niels og Mikael, var på valg. Michael ønskede at stoppe medens Niels erklærede sig villig til
genvalg for en ny 1 årig periode.
Til afløsning for Michael foreslog bestyrelsen Villy Seerup, Årøsund.
Der var ikke andre forslag.
Niels og Villy blev derefter valgt med applaus.

Ad pkt. 9:
Revisor, H.C. Andersen, Strib, og revisorsuppleant Gert Lundberg, Kongsdal, erklærede sig begge villige til genvalg.
Der var ikke andre forslag, hvorefter de begge blev genvalgt for en ny 1 årig periode.

Ad pkt. 10.
Kim, Skærbæk, udtrykte bekymring for om træffet var ved at blive for stort, idet mange havne ikke har faciliteter til
så mange både og mennesker.
Dette er bestyrelsen opmærksom på.
Tine, Skærbæk, opfordrede bestyrelsen til, at der fremadrettet bliver udsendt en deltagerliste, så det bliver muligt
at se på hjemmesiden, hvem der deltager.
Dette er lidt vanskeligt fordi rigtig mange tilmelder sig rigtig sent – nogle endda efter tilmeldingsfristens udløb,
men bestyrelsen lovede at se på muligheden.
Preben, Øer, forespurgte om muligheden for tilskud til et ”lokal” træf i udlandet.
Klubben har p.t. ingen beslutninger om noget sådant, men vil godt tage det op.
H.C. Andersen, Strib, ønskede en opfordring på hjemmesiden til medlemmerne om at opdatere deres profiler på
hjemmeside. Han syntes også, at der var for mange anonyme. Vil blive taget op.

Michael Bygballe foreslog, under henvisning til klubbens gode økonomi, at få lavet nogle store klubstandere til
brug ved klubbens arrangementer.
Indtil videre vil vi kun benytte de Bavaria standere, som klubben er i besiddelse af.
Preben, Øer, foreslog at klubbens 20 års jubilæum blev holdt i Øer havn, da der var der man holdt klubbens
stiftende generalforsamling.

Herefter ikke flere indlæg, hvorefter dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 1355.


