Referat af generalforsamling i Hou Bådelaug.
24/2 2016
Antal deltagere: 29

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.
a) Forslag til vedtægtsændring vedr. tidspunkt for afholdelse af ordinær
generalforsamlingen.
b) Forslag til vedtægtsændring vedr. krav om ansvarsforsikring.
6. Valg til bestyrelsen
a) Formand (genopstiller)
b) Øvrig bestyrelse på valg
i) André (genopstiller)
ii) Gemma (genopstiller ikke)
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 før valg af ordstyrer, trak Kim bestyrelsens forslag
(punkt 5, stk. a og b) tilbage, da de ikke var korrekt indvarslet.
Herefter blev Christian Rothe valgt som dirigent.
Christian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet, og dermed
beslutningsdygtig.

2. Beretning.
Kim aflagde beretning (vedlagt)
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Regnskab.
Gemma fremlagde regnskabet (vedlagt).
Der var igen debat omkring den høje husleje, men fremover skal havnehuset ikke
bookes til onsdagssejladser, blot skal man så acceptere at der kan være andre i
klubhuset. Dette tiltag vil give en pæn besparelse.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Budget.
Gemma fremlagde budget for 2016 (vedlagt).
Kontingent for 2016 blev fastsat således:
Senior
Gast
Junior

600
300
300

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

5. behandling af forslag.
Udgik.

6. Valg til bestyrelse
Valg af formand:Kim blev genvalgt.
Valg af øvrig bestyrelse: André blev genvalgt og Claus Cato blev valgt i stedet for
Gemma som ikke ønskede genvalg.

7. Valg af suppleanter.
Peter Bergman & Åge Kristiansen blev genvalgt.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Ole Nielsen og Bent Andersen blev valgt, og Kurt Mørch blev valgt som suppleant.

9. Valg af udvalgsformænd.
Jolleudvalg. Maibritt Teglgaard Rise.
Surf. Thomas Bøttern.
Kapsejlads. André Gremaud.
Matchrace. Ulrik Knudsen.
Aktivitetsudvalg. Bent Andersen.
Materiel udvalg. Ole Nielsen.
Sejlerskole. Kim Bøndergaard.

10. Eventuelt.
Søren fortalte at der på næste generalforsamling i Hou Lystbådehavn skal tages
stilling til endelig udformning af den gamle havn samt forhåbentligt, godkendelse af
ny lejekontrakt med kommunen.
Christian afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
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