Generalforsamling Hou Bådelaug d. 25/2
2015
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse samt fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand
b. Valg af øvrig bestyrelse (2 medlemmer)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen - vælges for 1 år ad gangen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant - vælges for 1 år ad gangen.
9. Valg af udvalgsformænd – vælges for 1 år ad gangen
10. Eventuelt.

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Christian Rothe som dirigent.
Christian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og gav derefter ordet til formanden som
aflagde beretning.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
(Bilag til referatet)
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse
Kassereren, Gemma, gennemgik regnskabet og hæftede sig især ved at husleje er en voldsom post. Det er
lejen af klubhuset og især leje af redskabsskuret, der er den største udgift for klubben. Redskabsskuret koster godt 30 tusinde pr.år. Havnens bestyrelse opfordres til at revurdere prisniveauet. Havnens formand,
Søren Nørgaard, vil tage emnet op på næstkommende bestyrelsesmøde i marts måned.
Uddannelseskontoen er steget da vi har haft flere juniorer på instruktørkursus.
I alt et lille underskud, men mindre end budgetteret.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse samt fastsættelse af kontingent
Der var en del debat omkring de store huslejeudgifter. HBL skal i dialog med havnens bestyrelse om en
lempeligere ordning vedr. husleje.
Det blev slået fast, at kontingentet fastlægges på generalforsamlingen og er gældende for det år, hvor generalforsamlingen afholdes. Derfor skal opkrævningen af kontingentet først ske efter generalforsamlingen
er blevet afholdt. Alle, der har været medlem i mindst tre måneder før generalforsamlingen, er stemmeberettiget, jfr. vedtægterne §7 stk. 4.
Budgettet for 2015 blev godkendt, og kontingentet for 2015 forbliver således uændret (500 kr.) . En evt.
stigning næste år vil fremgå af budgetforslag for 2016, som udsendes sammen med indkaldelsen til næste
års generalforsamling.

5. Behandling af evt. indkomne forslag
Ingen

6. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand
Kim Bøndergaard Poulsen blev valgt uden modkandidater.

b. Valg af øvrig bestyrelse (2 medlemmer)
Majbritt Sørensen og Søren Nørgaard blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen - vælges for 1 år ad gangen
Åge Kristiansen og Peter Bergmann blev genvalgt

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant - vælges for 1 år ad gangen
Ole Nielsen og Bent Andersen blev valgt, og Kurt Mørch blev valgt som suppleant

9. Valg af udvalgsformænd – vælges for 1 år ad gangen
Juniorer - Jens Kilt
Unge - Majbritt
Seniorer – Erik Pedersen (se kommentar under evt.)
Tur- og festudvalg – Anker Nielsen
Kapsejlads – André Gremaud
Matchrace – Ulrik Knudsen

Webmaster – André Gremaud

10. Eventuelt
Der efterlyses en eller flere personer, der vil designe en ny hjemmeside til klubben.
Seniorerne samles på tværs af klubberne og vil fremover blive betragtet som en selvstændig aktivitet uden
formel tilknytning til nogen af klubberne.
Der er overvejelser i kapsejladsudvalget om at ændre Hou Cup til en 2 dages tur til Tunø med respitsejlads
ud og hjem, hhv. lørdag og søndag.
Der blev snakket lidt om hvad HBL tilbyder til ikke kapsejlere, og det er et punkt bestyrelsen skal arbejde
videre med.
Det blev foreslået, at man kunne invitere klubber fra andre havne på ture, og der var forslag om sammenlægning af havnens klubber.
Referat: Søren T. Nørgaard

Dirigent: Christian Rothe

