
Referat af generalforsamling den 17. november 2021
Sted: Kavalerivej 9, 8930 Randers NØ

Antal deltager: 8 personer.

Velkomst ved formanden:
Tanja fortæller om sig selv og hvad hun har bidraget med i foreningen det forgangne år.

Det blev besluttet at lave præsentation af deltagerne ved generalforsamlingen da vi ikke var
flere end vi er.

Valg af dirigent: Bo Bay, har konstateret at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
Valg af 2 stemmetæller: Irene Kkærgreen og Jacob Ølholm.

Bestyrelsens beretning: Michael Bang fortælle om de aktiviteter (primært sommertogt
2020) der var blevet afholdt. Flere borgmestre deltog ved åben båd i de 10 forskellige havne
BIA besøgte på sit sommertogt, også Forsvarsministeren Trine Bramsen besøgte båden BIA
da vi var i Lynetten.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020: Kasserer Irene Kjærgreen fremlægger
regnskabet for 2020 for fremmødte, Irene har ikke selv nogen bemærkninger udover at hun
måtte ønske at der havde været større medlemstilslutningen, Tanja mener at foreningen skal
gøre mere for at kommer ud over kommunegrænsen.
Bo Bay spørger i forhold til “øvrige omkostninger” hvad det dækker, hvortil svaret er at det
dækker havnepladser, diesel og lign.
Hans Carøe spørger, om antallet af betalende medlemmer i 2020 svaret er 17 (1 firma og 16
private)
Hans Carøe spørger også til at sponsoraterne, hvem har sponsoraterne, borgmester for
Randers Torben Hansen (borgmester konto)  har sponsoreret kr. 4000 og der er kommet kr
5000 fra Danske veteraner til redningsveste.

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget 2021:
Bo Bay spørger til udgiften vedr. “Anholt Race” udgiften på kr. 17,50 men som står i kr. 0
Sonnich svare at den står i kr. 0 pga at det var den forventet mobilepay udgift, men da der
ikke var nogen tilmeldt til aktiviteten, så var der heller ikke nogen udgift, til Anholt Race!
Bo Bay spørger til om der er andre kommentar og/eller spørgsmål til budgettet eller om
generalforsamlingen kan godkende det fremlagte budget!
Generalforsamlingen har hermed godkendt budgettet for 2021!
Da generalforsamlingen blev afholdt så sent på året, ses der ikke grundlag for at ændre
kontingentet.

Indkomne forslag:

- Vedtægtsændring §2:
Er vedtaget af en enig generalforsamling.

Tillæg til stk. 1 udsættes og omformuleres til næste generalforsamling!



Der tales om at det er vigtigt at definitionen af pårørende skal sættes på plads, i forhold til
om ven/veninde også er pårørende eller om det kun er nær familie (kone, kæreste og børn)
denne del kan dog først komme på plads til generalforsamlingen i 2022

- Vedtægtsændring §7 stk 4:
Sonnich fortæller om hvorfor denne ændring, Sonnich fortæller at dette er en ændring for at
øge gennemsigtigheden og åbenheden i foreningen udadtil.
Der er konflikt i forhold til under mellem underpunkterne i forhold til at der er andre punkter i
§7
Vedtægtsændringen er godkendt af en enig generalforsamlingen enstemmigt.

Valg af bestyrelse:
Genopstille ikke:

- Irene Kjærgreen.
- Hans Mortensen. Ikke fremmødt.
- Lars N. Jørgensen. Ikke fremmødt.
- Ronni Jensen. IKKE fremmødt.

Bestyrelsen foreslår følgende:
Christian Pedersen.
Hans Carøe.
Jacob Ølholm.
Bo Bay Jensen.

Enstemmigt generalforsamling har valgt ovenstående til bestyrelsen.

Arbejdsgrupper:
- Aktivitetsgruppe:

- Fundraiser Gruppe:
-

Dette er en bestyrelses opgave og arbejdet ligger under bestyrelsen og skal derfor ikke
behandles på generalforsamlingen, dette er generalforsamlingen enig om!

Valg af suppleanter:
Jan Abildgaard.
Irene Kjærgreen.

Godkendt af generalforsamlingen.

Valg af revisor:
Jeanette Haagen genopstiller ikke.
Grundet manglende kandidatur udsættes valg af revisor til næste generalforsamling hvor 2
er på valg, 1 for 1 år og 1 for 2 år.

Eventuelt:Ingen punkter.

Dirigent: Bo Bay Jensen                              Referent: Michael Bang Simonsen


