Referat af generalforsamling d. 1/2 2018
Formanden indledte mødet med at bede os ære de tre medlemmer, Else Bollerup, Mogens Kastberg og
Willi Dupont, der var afgået ved døden i årets løb

1/ Valg af dirigent
Lars Riis Jensen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2/ Fremlæggelse af formandens beretning. Beretningen kan læses i Træsejlet fra januar 2017.
Beretningen blev godkendt.

3/ Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet kan rekvireres hos kassereren.
John gennemgik regnskabet.
Der blev stillet spørgsmål til vores forsikring. Bådene er forsikret forskelligt, så de nyere både - herunder
Vrold sø og Skårup - er forsikret til fuld nyværdi, mens ældre både er forsikret til lavere værdi. Resten af
forsikringssummen dækker øvrige inventar.
Regnskabet blev godkendt.

4/ Behandling af indkommet forslag om en ændring i vedtægterne. Forslaget kan læses i
Træsejlet fra januar 2018
Kirsten gennemgik forslaget, og formanden meddelte at bestyrelsen anbefalede en vedtagelse. Forslaget
blev vedtaget. Der var 41 medlemmer til stede, og det var nok til at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig, da der er 120 stemmeberettigede medlemmer.

5/ Fremlæggelse af budget.
Budgettet kan rekvireres hos kassereren. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Der kom forslag om en
mindre kontingentstigning, for at undgå senere større stigninger. En afstemning afgjorde at kontingentet
fortsætter uændret i 2018.
Aktivitets udvalget kan søge om tilskud til arrangementer.
Spørgsmål om posten ”telefon”. Beløbet dækker både net og telefoni. Det blev foreslået at posten
fremover deles.
Budgettet blev godkendt.

6/ Valg af bestyrelse

På valg var:

Georg Eggertsen

modtog ikke genvalg

Dorthe Jørgensen

modtog ikke genvalg

Søren Kjeldsen Andersen

vælges for et år

Genvalgt

Carsten Lykke Christiansen

modtager genvalg

Genvalgt

Uffe Høgh Laursen

modtager genvalg

Genvalgt

Opstillede til nyvalg
Henrik Dupont

Valgt

Jonna Sig Vilstrup

Valgt

7/ Valg af revisorer
På valg var:

Allan Lund

modtager genvalg

Mogens Lindekilde

modtager ikke genvalg

Valgt

Opstillede til nyvalg:
Poul Erik Jensen

Valgt

8/ Eventuelt
Spørgsmål fra Anette Madsen: Kommer der særskilt Sculler instruktion? Ja. Bestyrelsen arbejder for det, da
vi har flere nye medlemmer der kun ønsker at ro i Sculler.
Karin Vælds fortalte om klubbens samarbejde med Sydjysk Ro netværk. Der vil blive fælles Madpakketure.
Formanden takkede for initiativet, og omtalte samtidig vores nye sponsor Aura, som betaler klubben 2 ører
pr. KWH de tilmeldte forbruger.
Derefter takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer Dorthe og Georg og overrakte vingaver.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden afsluttede generalforsamlingen.
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