Referat af ordinær generalforsamling i Hou Bådelaug Nord
Dato: 8. april 2018
Tid: Kl. 10.00
Sted: Klubhuset
REFERAT
Som referent foreslog bestyrelsen Karsten Trabjerg. Der var ikke andre forslag.
1) Valg af dirigent
Bo Eiriksson blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Derefter
gennemgik han dagsordenen
2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning for året 2017
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2017. Beretningen er vedlagt som Bilag 1.
Beretningen blev godkendt
3) Aflæggelse af regnskab for året 2017
Kasserer Willy K. Jensen gennemgik regnskabet, som udviste et lille overskud. Regnskabet blev
godkendt
4) Aflæggelse af budget for året 2018
Willy gennemgik budgettet, som også udviser et lille overskud baseret på det nuværende
kontingent og det nuværende tilskud fra kommunen. Budgettet blev godkendt
5) Fastlæggelse af kontingent for 2018
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr. Om året. Forslaget vedtaget
6) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
7) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand. Bestyrelsen foreslår Erik Nielsen. Erik valgt
b) Valg af bestyr. medlem Willy K. Jensen. Modtager genvalg
Bestyrelsen efterspurgte andre kandidater. Der var ikke andre. Willy valgt
Valg af bestyr. medlem Normann Bendtson. Modtager genvalg
Bestyrelsen efterspurgte andre kandidater. Der var ikke andre. Normann valgt

Valg af nyt bestyr. medlem.
Bestyrelsen foreslog Kurt Søndergaard og efterspurgte andre kandidater. Der var ikke andre. Kurt
Søndergaard blev valgt
c) Valg af 2 suppleanter
Foreslået: Lars ”Filur” Jensen og Karsten Trabjerg. Ikke andre forslag. Begge valgt
8) Valg af 2 revisorer
Foreslået: Lynge Andersen og Karsten Trabjerg. Ikke andre forslag. Begge valgt
a) Valg af revisorsuppleant
Foreslået: Kurt Gjerløv. Ikke andre forslag. Kurt valgt
9) Valg til Sejlads / aktivitetsudvalg
Foreslået genvalg af Erik Nielsen. Ikke andre forslag. Valgt
a) Valg af 2 til husudvalg. Genvalg af Normann og Krister foreslået. Ikke andre forslag. Begge genvalgt
b) Valg af webmaster. Genvalg af Willy foreslået. Ikke andre forslag. Willy genvalgt

10) Eventuelt
Spørgsmål om brandslukker og forbindingskasse i klubhuset. Diskussion om at der tages for meget fra
forbindingskassen, hvilket tidligere er sket. Alle bør have forbindingskasse og ildslukker i båden. – Ja,
men der kan være langt til båden, hvis man er i klubhuset.
Man kan henvende sig hos havnefogeden med JA / NEJ til billede, pladsnr. og bådnavn.
Det kunne slås op på hjemmesiden, at listen hænger i havnekontoret.
Internet på broerne? Ole: Man har forsøgt, men det er et problem med store rigge. Der er fuld dækning
i og omkring havnehuset og havnekontoret.
Hvem er havnefoged? - Det står på hjemmesiden.
Hvordan kan man kende ham? - Han bærer tøj med påskriften Havnefoged
Hvorfor er der ikke tilmelding til arrangementerne (så man kan planlægge bedre mht. indkøb)? - Det er
der til julefrokost.
Ingolf: Det var en hyggelig generalforsamling. Tak til dirigent og referent. Tak til de, der fortsætter i
bestyrelsen. Tak til medlemmerne og god tur hjem. Mødet er hævet.

Bilag1.

