Generalforsamling
fredag den 23. februar 2018 kl. 19:30
Referat fra ordinær generalforsamling
Udenfor dagsordenen til generalforsamlingen
Harald Juhl udnævnt som æresmedlem
Valg af dirigent
Birger Andersen blev foreslået og valgt
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden fremlagde beretning. Beretningen blev godkendt enstemmigt
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt for generalforsamlingen og blev godkendt enstemmigt
Behandling af evt. indkomne forslag
Bestyrelsen redegjorde for forslagene til vedtægtsændringerne §§2,4,5,6,7,12. Efter
mulighed for spørgsmål i generalforsamlingen blev forslagene overgivet til
afstemning.
Afstemningen forløb som følger:
§§ 2: 28 stemte for og 1 stemte imod
§§ 4: 25 stemte for og 2 stemte imod og 2 undlod at stemme
§§ 5: 25 stemte for og 2 stemte imod og 2 undlod at stemme
§§ 6: 27 stemte for og 1 stemte imod og 1 undlod at stemme
§§ 7: 27 stemte for og 1 stemte imod og 1 undlod at stemme
§§12: 26 stemte for og 2 stemte imod og 1 undlod at stemme
Alle forslag blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne. Generalforsamlingen var
dog ikke beslutningsdygtig, da mindre end 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer
var mødt op. Derfor bliver forslagene overgivet til en ekstraordinær
generalforsamling. Indkaldelse sker i henhold til gældende regler
Valg af formand hvert ulige år
Derfor Jørgen Rasmussen ikke på valg
Valg af øvrige bestyrelse, 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer er på valg hvert år
Chris G. Jensen på valg – blev genvalgt
Ib Jensen på valg – blev genvalgt
Torben Lervang ikke på valg
Tove Schack ikke på valg

Valg til havnebestyrelsen
Lemmy Kryger på valg – genvalgt
Valg af suppleanter
Hanne Jørgensen valgt
Gitte Nielsen valgt
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Jan Gammelgaard på valg – genvalgt
Patrick Jensen på valg – genvalgt
Suppleant Birger Andersen på valg – genvalgt
Eventuelt
Ingen bemærkninger
Afslutning af generalforsamlingen
Valg til udvalg for aktivitetsåret 2018- 2019

