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Summarisk referat fra qeneralforsamlinqen 7. februar 2016
Formanden bød velkommen til 21 medlemmer og udtrykte ønsket om en god
generalforsamling.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent og Morten Olsen blev valgt med
akklamation. Dirigenten takkede for valget samt tilliden og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig; herefter fik formanden
ordet for bestyrelsens beretning.

Beretning i uddrag: Der har i årets løb ikke været ændringer i bestyrelsessammensætningen og der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder. Emner med økonomisk
indhold har været nyt køkken, som har belastet med kr. 17.442; medlemsarrangementer
som har givet lidt overskud på kr. 1 .150; mødevirksomhed som har kostet kr. 750. Alt i alt
finder bestyrelsen at have handlet loyalt inden for det givne mandat.
Medlemsstatus ved udgangen af 2015 var 128

-

der er 4 udmeldte og 12 nye medlemmer.

Aktivtetsniveauet har været traditionelt (antal deltagere er anført i parentes) med
generalforsamling (29), kontingentindbetaling (80), standerhejsning (26), hornfisketur (26),
pinsetur (14), Sct. Hans grill (15), Havnens Dag (3 hjælpere), herretur (ca. 10 både),
standerhaling (21). Og så har der været større eller mindre "kom-sammener" arrangeret af
medlemmerne.

Vi har fået et nyt klubhusudvalg, som bestyrelsen har et rigtig fint samarbejde med - Knud
og Peter har været meget aktive, hvilket klubhuset vidner klart om. Der er kommet nye
gardiner, malet vinduer indvendigt, opvaskemaskine, gangbrædder på loftet, koøje i
indgangsd øren, ny postkasse, ny flagstang, delvis opretning af fliser rundt om huset og fin
drift i hverdagen. Og heldigvis har de sagt ja til at fortsætte, hvilket vi påskønner meget.
Men de har ikke lavet det hele alene - mange tak tiljer, der har givet en hånd med.
Så alt i alt har vi rammerne, samt en god ånd og tone til at have et godt klubliv.
Hjemmesiden er flittigt brugt - ca. 3.500 hits i 2015. Vores webmaster er fortsat Christian
Betak og Andreas administrerer postkassen.

Aktíviteterne i 2016 er beskrevet i den udsendte aktivitetskalender, men kom endelig selv
på banen. Derudover finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt fortsat at have en afdæmpet
tilgang til arrangementer med større økonomisk belastning og det vil vi gerne i forhold til
"Ønskesedlen". Den indeholder en del påtrængte arbejder - herunder opretning af de
sidste fliser rundt om huset, facadeplader på sydøst-væggen, udskiftning af plader mod
jorden, maling af hele huset, mere loftsbelysning, og på sigt en træterrasse på nordvestsiden. Alt i alt en omkostning på ca. 45.000 og ikke mindst et bidrag fra jer medlemmer i
form af noget arbejdskraft.

Afslutningsvis en stor tak til alle, for den indsats der er ydet og specielt tak til
bestyrelsesmedlemmerne og klubhusudvalget for et godt samarbejde.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål og/eller kommentarer, hvilket der ikke var og
herefter fik beretningen en hånd med på vejen.
Dirigenten gav herefter ordet til kassereren, som fremlagde det reviderede regnskab.
Opmærksomheden henledtes på, at den nye varmepumpe har nedsat elregningen med
ca. kr. 3.000. Regnskabet blev godkendt med akklamation.
Da der ikke var nogen indkomne forslag, gik dirigenten videre til fastsættelse af
takstblad. Formanden/bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 400, uændret
indmeldelsesgebyr på kr. 100 og at rykkergebyret sættes op fra kr. 50 til kr. 100. Dette
blev vedtaget med akklamation.
Dirigenten gik herefter over til personvalg, hvilket blev vedtaget som føþer:
Lars Arnesen blev genvalgt, Michael Høybye blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i
stedet for Christian Kruse; Niels Gregart, Andreas Hjorth og Ole Nielsen var ikke på valg
og forsætter.
Bestyrelsessuppleanter blev Pia Winther og Michael Winther.

Valg af revisorer blev Susanne Gregart og Per Grandorf
Alle blev valgt med akklamation
Under punktet eventuelt gav generalforsamlingen sin støtte tilAndreas Hjorth til at
fortsætte i A.m.b.a. bestyrelse.
Dirigenten takkede herefter generalforsamlingen for god og værdig optræden.
Formanden sluttede med at takke dirigenten for god og myndig ledelse - og naturligvis
generalforsamlingen for tilslutningen til bestyrelsens "ønskeseddel" samt valgene.
Herefter var der traditionen tro sild, ost,
fornøjelige timer.
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Kommende nære aktiviteter:
Ko.ntingentindbetaling den 6. og den 13. marts kl. 1000-1300 iklubhuset.
Seneste indbetaling af kontingent er 31. marts.
Standerhejsning lørdag den 2. april i klubhuset - seneste tilmeldíng er 20. marts
Ellers se godt efter i aktivitetskalenderen.
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