Generalforsamling den 11.02.2018
Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Beretning fra udvalgene
Festudvalg
Bladudvalg
5. Fastsættelse af kontingent for 2018
6. Godkendelse af budget
7. Valg til bestyrelse
8. Vedtagne beslutninger oplæses
9. Eventuelt

1. Valg af ordstyrer
Formanden åbnede generalforsamlingen. Karl Ryborg blev valgt som ordfører og takkede
for valget.
Dirigenten kunne konstaterere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, samt at der var
43 stemmeberettigede tilstede.
2. Formandens beretning
Søren fortalte om nogle kedelige oplevelser vi har haft med udlejningen af klubhuset i
2017, hvor gulvet har været ridset pga. at man har slæbt bordene hen over gulvet og så
har der været en aflevering, hvor gulvet har været så fedtet, at man hang fast og man ikke
kunne flytte stolene.
3. Kassererens beretning
Kassereren gennemgik kort regnskabet og der har været et overskud på 41.000 kr.
-

Spørgsmål om medlemstal og det ligger på nuværende tidspunkt nogenlunde som i
februar 2017

4. Udvalgenes beretning
Beretning for festudvalget blev kort fremlagt af Per Møller og der er afholdt de traditionelle
fester.

-

Sildebord
Standerophaling
Deltaget i Havnes dag
Ålegilde
Standernedhaling

Der ud over har man forsøgt at tilføre nogle nye arrangementer som fiske
konkurrence og Klubmesterskab i billiard

5. Fastsættelse af kontingent for 2017
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslag blev godkendt.
6. Godkendelse af budget
N.J. gennemgik budgettet.
N.J. fortalte endvidere at der fremover kun vil blive udsendt 2 blade. Et med
generalforsamlingsindkaldelse og et med medlemlemskort (juni). Der ud over vil der stå
om klubbens arrangementer
Der opfordres samtidig til at alle klubbens medlemmer opgiver deres e-mail adresse til
brug af info om klubbens arrengementer.

7. Valg af bestyrelse, 1 revisorer og udvalgsmedlemmer
Den samlede bestyrelse havde valgt at stoppe i henhold til information på hjemmeside og
indkaldese. Der skulle derfor vælges en hel ny bestyrelse.
Formand Søren Christiansen
Kasserer Niels Jørgen Rasmussen

- Valgt for 2 år
- fortsætter

Bestyrelsesmedlem Per Møller
Bestyrelsesmedlem Jacob Madsen
Bestyrelsesmedlem Lene Madsen

- valgt for 2 år
- fortsætter
- valgt for 2 år

Bestyrelsessuppleant Karl Ryborg

- valgt for 1 år

Nye medlemmer i festudvalget: Thyge og Kaj der begge er blevet valgt for 1 år.
Kim andersen fortsætter i bestyrrelsen i A.M.B.A’et
Carl Erik blev bedt om at berette om nyt fra A.M.B.A’et og han kunne fortælle at der var
lavet en ny garage til subliften og at man havde forlænget kontrakten med Mark’s Cafe
8. Vedtagne beslutninger oplæses
Ingen beslutninger at berette om.
11. Eventuelt
-

Forslag om rygeforbud i klubben

-

Carl Erik mente ikke at motorbådsklubben var godt nok representeret til Tom’s
afskeds reception

Formanden afsluttede herefter generalforsamlingen:

