Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag den. 10. marts 2018, Danhostel Roskilde.
Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen ved at foreslå Peter Nyvang som
dirigent. Peter blev valgt uden modkandidat.
Peter bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Her blev ligesom tidligere en præsentationsrunde, specielt af hensyn til nye medlemmer.
Tilstede 25 personer.,

Bestyrelsens beretning.
Besøget i Finland er lagt i bero, men ikke glemt, værftet har p.t. ikke tid.
Bestyrelsen har brug energien på arrangementet i Ebeltoft.
.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab ved Lotte.
I 2017 har vi haft 89 betalende medlemmer.
Træf – her må godt holdes flere træf, gerne mindre lokale træf, der må gerne bruges flere penge
på denne konto. Der gives 200 kr. pr båd pr år, der deltager i et træf, Husk at oplyse bådnavn,
hjemhavn og ejer på regningen til klubben. Det store træf i 2018 holdes uden for dette regnskab.
Budget 2018, der er sat kr. 30.000 af til træffet/jubilæeet.
Regnskab og budget blev godkendt.

Valg af formand.
Lone blev genvalg uden modkandidat.

Valg af bestyrelsesmedlem + suppleant.
Lotte Worsøe ønskede ikke genvalg
John blev genvalg uden modkandidat.

Joe Petersen blev valgt til bestyrelsen.
Suppleant Hanne Lied blev genvalgt.
Jørgen Dam blev valgt til suppleant.

Valg af revisor + suppleant
Susanne Andreasen blev valgt til revisor
Peter Wolff blev valgt til revisorsuppleant

Valg af turudvalg
Johnny Dilleng ønskede ikke genvalg
Bettina blev valgt til turudvalget
Turudvalget er kun koordinerende.
Alle er velkomne til at lave et arrangement.
Brian, der er lagt invitation til træffet i Ebeltoft på klubbens hjemmeside. Husk tilmelding senest
1 maj.
Peter Wolff informerede på vegne af John Riley der var forhindret i at deltage i
generalforsamlingen:
Forårstræf bliver afholdt i Lynæs 10.-13. maj – Kr. himmelfartsferien. Bådene skal ligge i den
gamle fiskerihaven, havneafgiften forventes at blive halv pris.
Der er ne god marinebutik i Lynæs, 20 minutter til fods til Hundested hvor der er bryghus, kunst
og museer.
Lynæs fisk & steakhouse bliver formodentlig spisestedet.
God fiskebutik i Lynæs.

Indkomne forslag
Jens Koch har solgt sin båd. Bestyrelsen indstillede Jens til æresmedlem med baggrund i det
store arbejde han har udført for klubben gennem alle årene.
Forslaget blev vedtaget.

Eventuelt
Træffet i Ebeltoft. Her blev spurgt ind til hvor mange der kommer fra udlandet, det vides endnu
ikke.
Bestyrelse ved Brian, vil forsøge at finde frem til, hvem der har været med helt fra klubbens
start, Rita og Peter samt Inger og Jens kan måske hjælpe her.
Elin vil søge i gammelt materiale måske er der en medlemsliste.

Der blev drøftet en del frem og tilbage omkring en jubilæumsnål en 25 års nål, medlemmer får
når de har været i klubben i 25 år.
Der gives desuden en lille gave til alle der deltager i jubilæumstræffet i Ebeltoft.
Det bliver undersøgt om det er muligt at få to forskellige nåle, en jubilæumsnål, og en
medlemmerne vil have mulighed for at købe.
Bettina, gennemgik programmet for Ebeltoft (dette ligger på hjemmesiden),.
Man må godt komme før fredag.
Johnny Dilleng og Jørgen Duus laver maden.
Ved tilmelding, oplys bådnavn, bådstørrelse samt antal personer.
Johnny Dilleng fortalt om Nordisk Nauticat forum, der køres som facebook gruppe, en lukket
gruppe, der bruges til at hjælpe hinanden på tværs af landegrænser. Her ligger bla. en del
billeder og lidt om nogle ture.
Lotte fortalt om aftenens arrangement der var flyttet til Store Børs.
Lone takkede Lotte for den store indsats som kasserer i klubben. Lotte blev ønsket fortsat god
vind med en stor buket.

Dirigenten takkede for god ro og orden og meddelte generalforsamlingen for afsluttet.

