Referat fra Generalforsamlingen
Lørdag den. 25. februar 2012 på Hotel Hvide Hus, Køge.
Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 17 stemmeberettigede.
Da klubbens formand desværre var forhindret, blev formandens opgaver varetaget af klubbens
næstformand.
Jens Koch bød velkommen.
Jens Koch åbnede generalforsamlingen med første punkt.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag hertil var Peter Schoenning, der blev valgt uden modkandidat.
Peter konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning, udfærdiget af Peter Wolff, blev fremlagt af Jens Koch.
Se beretning i Cat-a-Log.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2011 og budget for 2012.
Pia Ankersen gennemgik regnskabet. Der er 135 medlemmer der har betalt kontingent. Der er
dog behov for at skaffe flere annoncører, her har vi ikke nået budgettet. Gamle debitorer er
blevet afskrevet, da eventuelle inkassosager ville blive for dyre for klubben.
Regnskabet blev godkendt.
For budgettet kunne Pia oplyse, at vi havde nedjusteret forventede annonceindtægter i forhold til
budgettet fra sidste år. Der er desuden en regnefejl i det udleveret budget, idet resultatet for 2012
ikke bliver et overskud på 8.900 men et underskud på 1.100 idet vi efterfølgende har afsat
10.000 kr. til nordisk træf, disse er med i opstillingen, men ikke i summen.
Pia Ankersen kunne oplyse, at de tilstedeværende medlemmer der har valgt hele pakkeløsningen
med middag og overnatning, betaler for kaffen og lokaleleje til generalforsamlingen, som
kompensation for dette, vil klubben så betale en øl/vand eller et glas vin til velkomst i baren før
middagen, samt opgradere til en tre-retters menu.
Budgettet blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012.

Bestyrelse forslog kontingentet uændret.
Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.
5. Valg af formand.
Peter Wolff modtager genvalg som formand.
Der var ikke andre forslag til formandsposten. Peter blev genvalgt til formand.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
Jens Koch og Marianne Davidsen er på valg.
Jens Koch ønsker ikke genvalg.
Marianne Davidsen modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslog Finn Nielsen som nyt bestyrelsesmedlem.
Der blev ikke opstillet flere kandidater.
Finn Nielsen blev valgt.
Marianne Davidsen blev genvalgt.
Peter Meyer Larsen, der ikke var til stede, men havde meddelt bestyrelsen, at han modtog
genvalg som suppleant.
Bent Nielsen, der ikke var til stede, men havde meddelt bestyrelsen, at han modtog genvalg som
suppleant.
Der blev ikke opstillet flere kandidater.
Begge suppleanter blev genvalgt.
7. Valg af revisor + suppleant samt udvalg.
Til revisor blev foreslået den nuværende revisor Betina Hansen, Betina var ikke til stede, men
havde meddelt bestyrelsen, at hun modtog genvalg. Betina blev genvalgt.
Til revisor suppleant blev foreslået den nuværende suppleant, Anne Nielsen, Anne var ikke til
stede, men havde meddelt bestyrelsen, at hun modtog genvalg. Anne blev genvalgt.
Tur udvalg ØST er på valg.
Ulla Holm og Carl-Erik Anthonsen har begge valgt at trække sig fra opgaven. Til nyt turudvalg
blev foreslået Lone Jensen og Susanne Petersen.
Der var ikke yderligere kandidater.
Begge blev valgt.

8. Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer.

Forslag til ændring af §6 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i lige årstal øst for
Storebælt, i ulige årstal afholdes generalforsamlingen vest for Storebælt,
generalforsamlingen afholdes i perioden 15. februar til 15. marts.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmer. Indkaldelsen i CAT-A-LOG anses for lovlig indkaldelse. Dagsorden +
regnskab udleveres på generalforsamlingen eller kan ses 14 dage før på hjemmesiden.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Begrundelsen til ønske om ændring i § 6
Der er ikke længere de store bådudstillinger, hvortil vi førhen fik fribilletter.
Med mulighed for selv at kunne vælge datoen for generalforsamlingen, vil der være større
sandsynlighed for, at hele bestyrelsen har mulighed fort at deltage. Det vil hermed være
mulighed for i større udstrækning at planlægge uden om f.eks. forretningsrejser.
Hvis det er muligt lægges generalforsamlingen i forbindelse med bådudstillingen, men det må
være vigtigere at hele bestyrelsen er til stede ved en generalforsamling.
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for, 0 imod, 0 blanke.

9. Eventuelt
Fælles Nordisk Træf 2012.
Marianne Davidsen fortalte om status på træffet i Rungsted. Der forventes grill af egen
medbragt mad fredag, tur til Bakken lørdag med fællesspisning på restaurant her. Fælles
morgenmad både lørdag og søndag. Planlægningen på nuværende tidspunkt er baseret på ca. 25
både svarende til ca. 50 personer.
New ShipShape er behjælpelige hvad angår havnepladser, udendørs grillområde samt kontakt
m.v. til faciliteter på havnen. Vi har på denne måde fået et godt tilbud på morgenmad i
restaurant Nokken for begge dage.
Niels Nygaard oplyste, at der er gæstebroen foran KDY’s lokaler, hvor man kan ligge samlet og
gratis, det er dog lige ved havneindsejlingen, så man ligger mere uroligt her end inde i bunden af
havnen ved New ShipShapes bro.
Johnny Davidsen oplyste af New ShipShape arbejder for, at vi alle kan ligge samlet og gratis,
dog skal der holdes fri til mastekran, optagning og slæbested.

Steen Holm, kan vi give tilsagn om, at der kan bruges mere end budgettet, at bestyrelsen får frie
hænder. Det kunne jo være der kom væsentlige flere end de budgetterede 25-30 både, desuden
er der måske mere end to personer pr båd, så rækker budgettet måske ikke så langt.
Peter Schoenning, under eventuelt kan der kun drøftes og tilkendegives, budgettet er vedtaget.
Samtlige tilstedeværende tilkendegav dog, at bestyrelsen burde have frie hænder til at disponere.
Ulla Holm spurgte hvad klubben giver til arrangementet.
Klubben har budgetteret med kr. 10.000, vi har foreløbig planlagt velkomst, morgenmad, evt.
kun den ene dag hvis vi vælger at bruge Nokken, da New ShipSape vil sponsere den anden dag,
desuden en lille gave til hver deltagende båd/medlem.
Tilmelding til træffet forventes sendt ud sidst i marts.

Træf i Vest og Øst i 2012.
Jens Koch oplyste, at man i Vest planlægger træf i Nyborg.
Marianne Davidsen kunne oplyse, at ØST endnu ikke har fastlagt stedet, da det er op til det nye
udvalg.

Tilbud fra Hotelkæde
Marianne Davidsen har modtaget et tilbud fra den hotelkæde hvor Kryb-i-Ly (GF 2009) indgår.
De har desuden Jørgensens Hotel i Horsens og Torvehallerne i Vejle.
Dette tilbud vil blive videregivet til Vinterudvalget, der så kan medtage disse muligheder i
overvejelse af hvor GF i 2013 skal være.
Afsluttende bemærkninger
Marianne Davidsen takkede Jens Koch for hans store indsats for klubben, hvor han jo heldigvis
fortsætter i teknisk udvalg.
Peter Schonning afsluttede generalforsamlingen med at takke for (god) ro og orden, samt oplyse
at der for de tilmeldte var middag kl. 19.00.
Marianne Davidsen

