Referat af Generalforsamling den 21.02.2018
Traditionen tro startede aftenen med gule ærter, ca. 40 medlemmer havde tilmeldt sig spisning,
endnu et par medlemmer dukkede op til møde start kl. 19:00

Henrik Guldberg bød velkommen til Generalforsamlingen

Valg af dirigent
Søren Herreborg blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at genforsamlingen var rettidigt
varslet.

Formandens beretning
Henrik Guldberg redegjorde for årets aktiviteter. Det har været god opbakning fællesturen der gik til
Ærøskøbing og til sommerfesten. Søsætningen klappede og alt forløb godt. I år vil fristen for
tilmelding dog blive tidligere, da den endelige plan derved kan offentlig gøres søndagen inden, hvad
flere havde efterlyst. Afslutningsvis takkede Henrik, bestyrelsen, juniorafdeling og hjælpere for deres
indsats.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og formandens beretning blev godkendt.

Juniorlederens beretning
Juniorafdelingens leder, Claus K. Jensen redegjorde for junior afdelingens aktiviteter. Ingen
bemærkninger eller spørgsmål, og beretningen blev godkendt.

Regnskabsaflæggelse
Kassereren, Søren Balle fremlagde sidste års regnskab. Der var ingen kommentarer til regnskabet, og
det blev godkendt med et lille underskud på kr 1.000.

Budget og fastsættelse af kontingent
Søren Balle fremlagde budgettet for 2018. Det årlige kontingent for seniorer og juniorer forbliver
uændret 500 kr. Budget godkendt.

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

Valg af bestyrelse.
På valg var

Jacob Mortensen, genvalgt
Henrik Guldberg, genvalgt

Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg var:

Susanne Olsen, genvalgt.

Valg af 2 revisorer
På Valg var:

Anker Jensen, genvalgt
Lars Erik Larsen, genvalgt.

Eventuelt.
Carsten Henriksen efterlyser flere klubaktiviteter for motorsejlere, at vi splitter de to dage med
søsætning over to weekender så flere vil deltage i den fælles søsætning. Endelig at klubben bør åbne
for at medlemmer kan benytte klubben joller.
Alle forslag vil blive behandlet af bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden.

Henrik Guldberg takkede for godt fremmøde.

Referent
Henrik Vittrup

