Generalforsamling 2017-02-08
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
Der var 31 medlemmer der havde trodset det iskolde vejr og fundet
vej til havnen.
Christian Rothe blev valgt som dirigent og kunne konstatere at
indkaldelsen var lovligt varslet.
2 Bestyrelsens beretning
Kim (Formand) aflagde bestyrelsens beretning. Se bilag.
Der var efterfølgende spørgsmål om der har været surfere I år hvortil
formanden kunne svare at der havde været nogle men kun meget få.
Der var også spørgsmål om vi skulle ha nye joller til jollesejlerne.
Majbritt kunne oplyse at det var et stort ønske at få nye joller der som
minimum er i bedre stand end det vi har. Hvis vi skal holde på de
unge ville det f eks. være godt med nogle to-mands joller. Sejlcube
eller Terra joller er eksempler. De er bla. synkefri og selv-lænsende.
Vi har prøvet nogen men kun prøvet dem I kort tid og de er også
temmelig dyre – 20.000-25.000 kr.
3 Fremlæggelse

af Regnskab 2016
Se bilag ( vi er pt. 130 betalende medlemmer i klubben)
Claus (Kasserer) fortalte at det har været temmelig omfattende at
sætte sig ind i regnskabet. Herefter blev regnskabet gennemgået.
Claus fortalte endvidere at bare det at få adgang til vores konti har
været en udfordring. Surfer kontingenter er ikke kommet ind i år pga.
manglende overblik.
Der var herefter spørgsmål til regnskabet. Bla. omkring en sliske der
blev købt til surferne i 2015.
Der blev også spurgt til konti og likvide beholdninger og Claus
forklarede der er 4 konti i dag mod 6 tidligere. Nu er alle konti ejet af
HBlaug og de 2 tomme konti er sløjfet.
Så var der spørgsmål til hvad vi skal bruge vores penge til. Her var
der flere forslag, som ud over henlæggelser bla. var joller til
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juniorerne.
Majbritt kunne fortælle at 5 gode optimist joller koster ca. 50.000 kr Vi
har i dag kun en god jolle som alle gerne vil have.
Så var der diskussion om udgifterne til leje af jolleskur Skuret koster
os 31.000 kr og vi betaler også for leje af klubhuset, men får også
tilskud på 18.000 fra kommunen. Det affødte spørgsmål om hvad det
koster at leje HMI lokaler eller måske hos Egtmont. Kim kunne
fortælle at muligheden for at låne lokaler er der, og at vi da også har
også brugt det enkelte gange, til en meget overkommelig pris – men
mest på grund af muligheden for ordentlig varme.
Så blev det pointeret fra et medlem at vi som Bådlaug bør bruge
klubhuset og hygge os her i stedet for at gå andre steder hen. Det
affødte så en del diskussion om klubliv og husleje.
Forsamlingen godkendte herefter regnskabet.
4 Godkendelse

af budget for 2017, samt fastlæggelse af kontingent
Voksen kontingent blev fastsat uændret til 600 kr., børn og gaster
300 - og så vi må se om vi kan få opkrævet kontingent fra surferne i
år.
Der er i år 2 surfere der kommer på instruktør kursus.

5 Indkomne forslag
Ingen
6 Valg

til bestyrelsen
Kim genvalgt som formand
a) Majbritt ( genoptiller – og blev valgt)
b) Peter ( genopstiller ikke ). I stedet blev Svend Erik Nielsen valgt

7 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Peter Bergmann
Birgit Nielsen
8 Valg

af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
Valg af udvalgsformænd
Revisor 1:
Bent Andersen
Revisor 2:
Ole Nielsen
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Revisor suppleant:
Sejlerskolen:
MatchRace:
Aktivitetsudvalget:
Surf:
Jollesejlere
Kapsejlads:
Materiel:

Kurt Mørch
Kim Bøndergård
Ulrik Knudsen
Bent Andersen
Pernille Kristensen
Majbritt Teglgaard
Svend Erik Nielsen
Ole ”If” Nielsen

Ole’s accept af valget er på betingelse af at der findes en person som
vil stå med hovedansvar for Housa. Bestyrelse og Ole arbejer på at
finde en løsning
9 Diverse
Aftenen sluttede med diskussioner om:
Ønske om mere klubliv – gril aftener, event. samarbejde med
fritidssejlerne om fester og mail invitationer.
Surferne skal knyttes tættere til HBlaug så der kommer bedre
forståelse for, hvilke muligheder de har for lån af udstyr og
sikkerhedsgrej.
Så blev efterspurgt en ildsjæl som kunne ha lyst til at kommunikere
aktivt til medlemmerne og sætte noget i gang – men der var ikke den
aften nogen i forsamlingen der havde mere ild end der skulle til for at
holde varmen. 
Der var tilbud fra oplevhou til at bruge ”oplevhou.dk” ’s hjemmeside
som middel til at kommunikere til sejlere. Pris 250 kr pr år.
Endelig var der en ide til at nye brugere af havnen kontaktes for at
opfordre dem til at være med i bådlauget
Småbørns ture kunne måske også være en ide’ til at få de nye unge
med i fællesskabet
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