Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 8. februar 2005
1. Valg af dirigent.
Henning Iburg blev valgt
Generalforsamlingen blev af dirigenten erklæret for lovlig indkaldt.

2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse.
Formanden fremlagde sin beretning.
Gustav Holm:
Investering i ny bådebro var en unødig udgift, da den gamle bro ville kunne repareres billigere.
Willi Dupont:
Jeg vurderede, at den nuværende bro vil være udtjent om 3 – 4 år. Et brofag til denne bro vil være
dyrere end de 8 indkøbte brofag fra Kerteminde.
Susanne Holde:
Ros til bestyrelsen for den gode økonomi.
Ungdomsafdelingen bør ledes af en voksen person.
Procedure fejl ved supplering af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke supplere sig selv; umiddelbart før
en generalforsamling.
Erik Jensen:
Vi vil gerne have en stærk ungdomsafdeling, vi har gjort flere forsøg på at finde voksne
ungdomsledere.
Ang. supplering af bestyrelsen skal det indrømmes, at det skete på en uheldig måde.. kluntet , ikke
ulovligt
Poul Mathiasen:
Nyt medlem af bestyrelsen skal vælges på generalforsamling.
Dirigenten:
Tages ad notam.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2004.

Gustav Holm:
Hvorfor figurerer broen ikke i regnskabet?
Har bestyrelsen undersøgt om forsikringsudgifterne kan reduceres?
Ejwind Andersen:
Telefonudgifterne, hvad dækker de?
Poul Erik Jensen:
Broen er først indkøbt i 2005.
Forsikringer løber over en 5- årlig periode, denne udløber pr. 1. marts 2005, hvorfor alle
forsikringer er opsagt til denne dato. Der undersøges, om vi kan forsikres billigere.
Både og nøglebeholdning bør ligeledes stå i statusdelen.
Telefonudgifter dækker stort set kun abonnement.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag.
Poul Mathiasen motiverede sit forslag om fuld kontingent for veteraner.
Forslaget udvirkede en meget livlig debat både for og imod forslaget. Historikken omkring
veterankontingent og lokaletilskud genopfriskedes. Fordele og ulemper ved forslaget blev bragt på
banen. Debatten mundede ud i en skriftlig afstemning for eller imod forslaget.
Resultat:
For: 20
Imod :18
Konklusion:
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, fordi der ikke var nok fremmødte til ordinær
generalforsamling.
Gustav Holm motiverede sit forslag om indkøb af ny trailer.
Willi Dupont:
Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, af hensyn til likviditeten bør udgiften henlægges til efter 1.
april.
Forslaget blev vedtaget, dog ikke til færdiggørelse før standerhejsning.

5. Budget 2005.
Kassereren gennemgik budgettet.
Der afsættes 20.000 kr. til indkøb og opbygning af trailer.

Poul Mathiasen:
Bestyrelsen bør allerede i år 2006 indkalkulere indkøb af ny båd
Budgettet blev herefter godkendt.

6. Valg til bestyrelse.
Formand:
Erik Jensen blev valgt.
Bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Jensen, Willi Dupont, Hugo Stigsen og Carsten Lykke Christiansen blev valgt.
Ungdomsudvalg:
Susanne Holde meldte sig som deltager i udvalget.

7. Valg af revisorer.
Allan Lund og Henning Iburg blev valgt.

8. Eventuelt.
Reparation af lys ved udendørs trappe
Gustav Holm og Søren Nielsen i trailerudvalg
Klubbens nye rodragter blev præsenteret.
Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen.
Referent: Birgit Skannrup
21. februar 2005.

