
Referat af generalforsamling i Dansk Bavariaklub 28.5.2022 kl. 11 i Ebeltoft 

Referent: Anne 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning af bestyrelsen ved formand Niels Arne 

3. Revideret regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse 

4. Indkomne forslag – forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

6. Formand Niels Arne Johansen – modtager genvalg 

7. Valg af bestyrelse – på valg i år er: Medlem Fritz Enemark – modtager ikke genvalg. 

                                                                        Medlem Claus Johansen – modtager genvalg 
                                                                        Medlem Michael Johansen – modtager genvalg 
8. Valg af 2 suppleanter:                         Suppleant 1 Gert Lundberg – modtager ikke genvalg 

                                                                        Suppleant 2 Peter Dalsgaard – modtager genvalg 
 
  9.     Valg af revisor og revisorsuppleant:                                                                                                                                 
Revisor Lene Olsen – modtager genvalg                                                                                             
Revisorsuppleant – H.C.Andersen - modtager genvalg 
 
10.   Eventuelt 

 

 Generalforsamling:   

 

Formand Niels Arne byder velkommen til 20 års jubilæumstræf og foreslår:            

Ad 1. Michael Bygballe som dirigent. Michael vælges med applaus og konstaterer, at  

generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.                                                                                  

Ad 2. Formand Niels Arne fremlægger bestyrelsens beretning. Beretning godkendes  
(beretning kan findes på hjemmesiden)                                                                                                

Ad 3. Regnskab: Kasserer Jette forelægger regnskab 2021 og budget 2022.                                              

Bente spørger til, hvad det er for en copyrightbøde                                                     

Niels svarer: det er et billede, der er lagt ind.                                                                

H.C.Andersen: Spørgsmål til, hvorfor så mange ikke har betalt. Foreslår anden 

opkrævningsmetode, f.eks. at medlemmer får mail med besked om, at det er tid at 

betale kontingent.                                                                                                          

Ad 3. Budget: H.C.Andersen forespørger, om der allerede er en pris på, hvad Lands- 

træffet har kostet indtil nu. Beløb kendes endnu ikke.                                                             

Bente spørger: Hvad gør bestyrelsen for at få flere medlemmer i klubben.            

Niels Arne: svarer, at vi gør, hvad vi kan, også i.f.t. facebook.                                   

Bo Lund Jensen: svarer på Bentes spørgsmål: Vi medlemmer, udover bestyrelsen, har 

selv en opgave med at anbefale klubben. Synes selv, jeg har deltaget i en fantastisk 

fest, hvor jeg i en alder af knap 50 var smigret af at være blandt de unge, men 

samtidig bekymret – hvis vi skal sikre klubbens fremtid, er det vigtigt at vi alle i 

Dansk Bavaria Klub (både bestyrelse og medlemmer) gør alt for at få de 



unge/børnefamilierne med. Jubilæumstræffes viste, vi har et sammenhold, som kan 

anbefales til andre Bavariaejere.                            

Jette siger: Alle kan anbefale klubben, specielt ved, når et medlem sælger båd at 

orientere om klubben. Flere betaler 1 års kontingent for ny ejer.                             

Janni Holm siger: synes, det er fint, at facebook har så mange brugere og foreslår, at 

webmaster via facebook kan gøre mere for at promovere klubben.                         

Niels svarer, at det vil han gerne, men det kræver stor arbejdsindsats og anbefaler en 

anden/andre at lægge anbefaling af Bavariaklubben ind.                                         

Peter Dalsgaard: DMC har fået mange nye sejlere, DMC anbefaler Bavariaklubben.   

Annie: spørger til rejsekassen og Jette svarer, at den på generalforsamling i 2017 

ophørte og at beløbet blev overført til Bavariaklubben.                                                      

Regnskab og budget blev godkendt.                                                                            

Ad 4. Der er ikke indkommet forslag.                                                                                  

Ad 5. Jette: bestyrelsen foreslår uændret kontingent 250 kr. årl., hvilket godkendes.                 

Ad 6. Niels Arne modtager genvalg og vælges.                                                                                 

Fritz ophører i bestyrelse og bestyrelsen foreslår Peter Dalsgaard, der vælges.      

Claus Johansen, som ikke er til stede, vil gerne genvælges.                                   

Bente spørger til det problematiske i, at Claus for 2 år siden blev valgt uden at være 

til stede. 

H.C.Andersen spørger, om der er andre emner, der vil vælges og indgå i bestyrelsen, 

hvilket ikke er tilfældes. Claus genvælges.                                                          

Michael ønsker genvalg og vælges.                                                                             

Ad 8. Gert Lundberg ønsker at udtræde af bestyrelsen og Peter Dalsgaard er valgt til 

bestyrelsen.                                                                                                                   

Bo Lund Jensen, Bogense havn og Charlotte Sonne Petersen, Ebeltoft Skudehavn 

vælges som suppleanter.                                                                                              

Ad 9. Lene genvælges som revisor og H.C.Andersen som revisorsuppleant.            

Ad 10. Der efterspørges medlemmer, som vil afholde næste landstræf. John Gerike, 

Vallensbæk havn byder ind.                                                                                      

Finn, Struer havn foreslår, at medlemmer prøver at finde og anbefale medlemskab af 

Bavariaklubben i egen havn. Der er mange Bavariabåde i Struer havn og sikkert også 

i andre hjemhavne.                                                                                                     

Michael Bygballe anbefaler, at vi køber vin, øl og vand i aften til den helstegte 

pattegris.                                                                                                                   

Jette: opfordrer til at holde lokaltræf. Der afholdes træf i Aarøsund i uge 34 og hun 

opfordrer til, at flere deltager/arrangerer.                                                                  

Anne opfordrer til, at de sange, der ikke blev afleveret i går, tages med og afleveres 

til standernedhaling.                                                                                                

Anette Frederiksen: anbefaler at lægge billeder fra jubilæumstræffet på facebook, fra 

festen og de øvrige dage.                                                                                           



Peter Dalsgaard fortæller, at DMC planlægger at arrangere tur til Bavariaværftet i 

januar 2023.                                                                                                              

Bente siger, at musikken i aftes af PETROLS er den bedste, vi har haft på træf!     

Jette uddeler vingaver til afgående bestyrelsesmedlemmer, til festudvalget og til Anne 

og Steffen for ginsmagning:                                                                                      

Fritz, Villy, Michel, Gert Lundberg, Anne, Michael B., Peter og Jette.               

Præmie (vin) for længst sejlede SM til træf: Tom Hovmand, Hvidovre.   

Ved jubilæumsfesten 27.5.2022 kl. 17.30 deltog 133 personer/medlemmer incl. 

sponsorgæster.   

                                                                                                   

Generalforsamlingsluttes i god ro og orden.  

 

 

  

 

 

 

 


