Referat af ordinær generalforsamling i Hou Bådelaug Nord
Dato: 7. april 2019
Tid: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset
REFERAT
Valg af referent.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab for året 2018
4. Aflæggelse af budget for året 2019.
5. Fastsættelse af kontingent for 2019.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen:
A.
På valg er formand Erik Nielsen.
B.
På valg er Krister Grafström.
C.
Valg af formand.
D.
Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer
A.
Valg af revisorsuppleant
9. Valg til sejlads/aktivitetsudvalg.
A.
Valg af 2 til husudvalg.
B.
Valg af webmaster
10. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 31. marts kl.
10:00
Valg af referent
Karsten Trabjerg blev valgt. Der var ikke andre forslag.
1) Valg af dirigent
Leo Madsen blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Derefter
gav han ordet til formanden.
2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2018
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2018. Beretningen er vedlagt som Bilag 1.
Beretningen blev godkendt

3) Aflæggelse af regnskab for året 2018
Kasserer Willy K. Jensen gennemgik regnskabet og forklarede de enkelte poster. Regnskabet
udviste et underskud som følge af megen vedligehold. Regnskabet blev godkendt. Vedlagt som
Bilag 2.
4) Aflæggelse af budget for året 2019
Willy gennemgik budgettet, som også udviser et lille overskud baseret på det nuværende
kontingent og det nuværende tilskud fra kommunen. Budgettet blev godkendt. Vedlagt som Bilag
2.
5) Fastlæggelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr. Om året. Diskussion om evt. forhøjelse – eller
forsøge at få flere medlemmer. Forslag om at der laves en folder til udlevering fra havnekontoret,
der beskriver mulighederne på havnen. Udvalg nedsættes til at få det udført. Lizzy Beer Nielsen –
lizzybeer@live.dk 61681230, Brian Holm, 31517263, brianfutholm@gmail.com, Birgitte Tinggaard
Nielsen 40193271, birgitte.thinggaard@gmail.com. Forslag til kontingent vedtaget.
6) Behandling af indkomne forslag
a) Der skal vælges 2 medl. til forretningsudvalg til Hou Søsportscenter. Deltagelse i årsmøde. Willy
K. Jensen sidder der p.t. og modtager genvalg. Kurt Søndergaard foreslået. Begge valgt.
b) Der til forårsrengøring af Havnehuset d. 13. april. Erik Nielsen og Lars ”Filur” foreslået. Begge
valgt.
7) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand. På valg er Erik Nielsen, som modtager genvalg. Ikke andre forslag. Genvalgt.
b) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Krister Grafström, som modtager genvalg. Ikke
andre forslag. Genvalgt
c) Valg af 2 suppleanter.
Lars ”Filur” Jensen og Karsten Trabjerg foreslået. Valgt.
8) Valg af 2 revisorer
Lynge Andersen og Karsten Trabjerg foreslået. Valgt.
a) Valg af revisorsuppleant
Kurt Gerløv foreslået. Valgt.
9) Valg til Sejlads / aktivitetsudvalg
a) Aktivitetsudvalg: Erik Nielsen
b) Valg af 2 til husudvalg – Normann og Krister
c) Valg af webmaster – Willy K. Jensen
10) Eventuelt
a) Opfordring til at opdatere hjemmesiden. Ole Hammerholt: Havnen tilbyder, at vores hjemmeside
kan komme ind under Havnens.

b) Det kunne godt fremgå, at medlemmers ægtefælle / samlever ligeledes har adgang til klubhuset.
Man kan sige, at det er båden (og dermed dens ejere), der er medlem.
c) Ildslukker og Falck-kasse. Karsten Trabjerg leverede brugt ildslukker og ny Falck-kasse i 2018.
Ildslukkeren kan ophænges på væggen. Falck-kassen er stadig intakt.
d) Brandslukker i båden: Firetrace fra Dansk Brandteknik er et godt system, som bygger på en
uskadelig væske i stedet for pulver. Lars Filur rekvirerer brochurer.
e) Hjertestarter forefindes i det gamle havnekontor. App’en Hjertestarter kan vise, hvor der er
hjertestartere.
f) Passive medlemmer er en mulighed, men hvis man har en båd, kan man kun være fuldt medlem.
Formanden: Opfordrer til at oplyse e-mailadresser til kassereren, hvis han ikke allerede har den.
Tak for god ro og orden. Mødet er hævet.

Bilag1.

