Referat af generalforsamling d. 22. Marts 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab
4. Fastlæggelse af årskontingent
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg: Carsten Kristensen, Karsten
Trabjerg og Birgit Sloth
6. Valg af revisor, der vælges for et år af gangen
7. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen afholdes
8. Eventuelt
Fremmødt var:
Carsten Kristensen
Søren Roesdal
Lisa
Eva
Majbrit og Lars
Bjarke
Bente
Hanne
Pia
Allan
Laila
Martin
Tina
Birgit og Pauli
Karsten Trabjerg
Referat:
Dagsordenen blev gennemgået
Formanden bød velkommen og generalforsamlingen startede med spisning. Wienerschnitzel med
alt det rigtige tilbehør. Tak til Havkatten.
Kl. 19.00 startede den officielle del
1. Valg af dirigent
Bjarke Kjær fra Revisorhuset, Hals blev valgt som dirigent.
Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med både annoncering
og e-mail indkaldelse til medlemmerne

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Ordet blev givet til formanden, som aflagde beretning om årets aktiviteter og
tiltag. Beretningen blev derefter godkendt af forsamlingen
3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab
Bjarke Kjær omdelte og gennemgik regnskabet. Det blev derefter godkendt af forsamlingen
4. Fastlæggelse af årskontingent
Hanne Borup foreslog uændret kontingent. Ingen andre forslag. Forsamlingen godkendte
herefter uændret kontingent
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Carsten Kristensen, Karsten
Trabjerg og Birgit Sloth. Der var ikke andre forslag, og de tre modtager genvalg.
Forsamlingen genvalgte Carsten Kristensen, Karsten Trabjerg og Birgit Sloth.
Som suppleanter blev foreslået Laila fra Feriepartner og Bente fra Ny Form. De blev
herefter valgt af forsamlingen
6. Valg af revisor, der vælges for et år af gangen
Forslag: Steen Mejdahl (som dog ikke var til stede, men havde accepteret et valg). Steen
blev herefter valgt af forsamlingen
7. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før
generalforsamlingen afholdes
Hanne Borup fremsatte et forslag til ændring af vedtægterne. Det drejer sig om at slette §
7a., som omhandler lån i forbindelse med Tall Ships Races i 2010. Da vi ikke længere har
et lån, er paragraffen overflødig. Forsamlingen godkendte Hannes forslag
8. Eventuelt
Der blev spurgt til Påsken. XL Byg holder åbent lørdag –søndag, og de 5 butikker omkring
Torvet, Havnegade plus Havnen (UNIQ – Billigleg – Ny Form – Hos Pia - Skansesko)
koordinerer indbyrdes med åbningstider fra torsdag til søndag, dog ikke Billigleg, som ikke
har åbent søndag.

PBV
Karsten Trabjerg

