Referat af generalforsamlingen Hou Bådelaug, HB, 25. februar 2014

pkt. 1 Christian Rothe blev valgt som dirigent

pkt. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden, Finn Hjøllund
Formanden omtalte de sociale arrangementer i klubben som et vigtigt element. Standerhejsning og –
strygning, Skt. Hans, forårs gåtur, pinseturen og meget mere giver liv til klubben. Dertil hører i høj
grad også seniorernes samvær.
De små juniorer er i gode hænder hos Majbritt, som får god hjælp af nogle af ungdomssejlerne. 10. maj
startede træningen med mange nye sejlere, og der var mellem 8 og 12 børn gennem sæsonen. Det er
planen at flytte træningen fra tirsdag til mandag.
Klubbens J80 har været brugt flittigt af vores egne juniorer, af HMI, Egmont og til matchrace.
Juniorerne har haft glæde af at deltage i onsdagssejladserne. De sørger selv for klargøringen af båden i
foråret, og de har allerede lagt planer for den kommende sæson, hvor de vil deltage i onsdagssejladser,
Two Star, Tunø Rundt og sågar sejle med rundt om Fyn. Samarbejdet med HMI og Egmont er
forbilledligt, og vi har stor glæde af deres hjælp.
Kapsejlads har fortsat god tilslutning, og mesterskabsstævnet, Hou Cuppen, er igen blevet den
tradition, den har været i mange år. I 2013 oplevede vi historisk vingesus, da Aksel Bendix og hans
hold genvandt cuppen, som de var de første til at vinde tilbage i 1981. Det var 7. gang vi afholdt
distancekapsejladsen Tunø Rundt, denne gang som respitsejlads. Der deltog 29 både. Samarbejdet med
Egmont og HMI er guld værd, ikke mindst for de unge sejlere, som vi gerne vil understøtte. Den nye
klubbåd har vist, at den kan virke som brobygger for juniorerne, når de går fra de små joller til
kølbåden.
Surf har fortsat god vind i sejlene, de var på vandet tirsdag og torsdag. Thomas Bøttern er tovholder. Vi
har skærpet opmærksomheden på sikkerhed; der er altid en følgebåd med ude, når der trænes i klubregi.
Klubben sender nogle af de unge sejlere og surfere på Dansk Sejlunions instruktørkurser.
Vi vedligeholder, så vidt det er muligt, klubbens følgebåd; på den måde håber vi på at spare penge. Stor
tak igen til Egmont for at vi må låne deres følgebåd også.
I år går pinseturen til Horsens, hvor vi låner Horsens Bådeklubs klubhus.

pkt. 3 Årsregnskabet 2013 og budget 2014, ved kasserer Bent Andersen
Bent gennemgik årsregnskabet 2013. Regnskabet viser et underskud på kr. 13.485. For at nedbringe
udgifterne er det ene skur blevet opsagt, og leje af klubhuset er reduceret til en ugentlig dag, onsdag.
Budgettet for 2014 forventes at give et underskud på kr. 11.244. Klubbens aktiver er opgjort til 356
tusinde kroner.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2014. Generalforsamlingen diskuterede kontingentets
størrelse – herunder det uhensigtsmæssige i at opkræve årets kontingent før generalforsamlingens
afholdelse. Der er udsigt til at underskuddene fortsætter, hvilket gav anledning til at stille forslag om at
øge kontingentet allerede for indeværende år. Et kontingent, som har været på samme niveau i mange
år. Andre sejlklubber har et væsentligt højere kontingent. En af årsagerne til den trængte økonomi er et
støt faldende medlemstal, hertil kommer de generelle prisstigninger, som der ikke er kompenseret for i
kontingentets størrelse. Tidligere dækkede overskuddet fra sejlerskolen denne ubalance mellem
indtægter og udgifter.
En anden mulighed blev nævnt: at øge indtægterne for de enkelte aktiviteter, surf, kapsejlads etc.
Bestyrelsen skal tage stilling til, hvordan indtægter og udgifter fremover kan balancere bedre. Det bør
tilstræbes, at budgettet fremover balancerer.
Regnskabet 2013 blev godkendt. Kontingent for 2014: Forslag om forhøjelse af kontingentet med kr.
100 bortfaldt efter afstemning, og kontingentet fastholdes på kr. 500. Bestyrelsen opfordres til at
revurdere proceduren for fastlæggelse og opkrævning af kontingentet samt en evt. regulering.

pkt. 4 Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag om at gøre matchrace til en del af HBs aktiviteter. André fremlagde
forslaget om at indlemme matchrace i HB (hele forslaget er lagt på klubbens hjemmeside).
Udgangspunktet er klubbens organisering i forskellige afdelinger med hver en ansvarlig person eller et
ansvarligt udvalg. Det blev foreslået at oprette en matchraceafdeling/udvalg til at varetage driften med
matchrace, og der oprettes en særskilt konto for matchrace.
Midler fra HMC (ca. 20 tusinde kroner) tilgår matchracekontoen under HB. Alle, der sejler matchrace –
undtagen elever fra HMI – skal være medlem af HB. Foruden medlemskontingent skal der betales et
gebyr for matchrace på kr. 500 pr. år. Skippere skal forlods godkendes af HMI, og de skal desuden
indbetale et depositum på kr. 1000 til HB. Matchracekontoen skal altid have en beholdning på min. kr.
10 tusinde til dækning af selvrisikoen.
Det blev drøftet, om man bør/kan sikre de midler, der er tiltænkt matchrace, eller andre aktiviteters
midler, ved en bestemmelse i vedtægterne, så de ikke ville kunne blive anvendt til andre formål.
Endvidere blev det understreget, at det altid er bestyrelsen, der er ansvarlig i sidste ende, og at
generalforsamlingen er øverste myndighed.
Forslaget om at gøre matchrace til en del af HB blev vedtaget.
(Som konsekvens heraf nedlægges HMC)

pkt. 5 Valg af bestyrelsen
Næstformand, André Gremaud og kasserer, Bent Andersen var på valg. Bent modtog ikke genvalg, og
Gemma B.-Ratcliffe blev valgt som ny kasserer. André modtog genvalg.

pkt. 6 Valg af formand (1 år) Finn Hjøllund blev genvalgt.

pkt. 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Aage Christiansen og Peter Bergmann blev valgt som suppleanter.

pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisorer blev Ole ’IF’ Nielsen og Bent Andersen

pkt. 9 Valg af udvalgsformænd - for 1 år
Børn og unge: Majbritt Sørensen
Juniorer: Jens Kilt
Seniorer: Kurt Christensen
Tur og festudvalg: Anker Nielsen
Kapsejlads: André Gremaud
Matchrace: Ulrik Knudsen
Webmaster: André Gremaud

pkt. 10 Evt.
Opfordring til bestyrelsen om at få medlemmernes mailadresser og accept på henvendelse pr. mail, jfr.
vores vedtægter, således indkaldelse til generalforsamling, kontingentopkrævning mv. fremover kan
udsendes med mail.

Odder den 25. februar 2014

Referent: André Gremaud

Dirigent: Christian Rothe

