Referat af Generalforsamling fredag den 11. juni 2021 kl. 1700
Dagsordenen for ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkommet forslag fra et medlem om opsætning af pæle med tråde til svalerne forud for
træk.
5. Valg af formand hvert ulige år. Jørgen Rasmussen – modtager genvalg
6. Valg af øvrige bestyrelse, 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er på valg hvert år. På valg er: Tove Schack
Larsen – modtager genvalg, Ole Petersen – modtager genvalg.
7. Valg til Havneudvalg På valg er: Lemmy Kryger – modtager ikke genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter På valg er: Gitte Nielsen – modtager genvalg, Michael Larsen – modtager genvalg.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er: Jan Gammelgaard – modtager genvalg, Patrick
Jensen – udmeldt, Suppleant Birger Andersen – modtager genvalg.
10. Eventuelt. Afslutning af generalforsamling Valg til udvalg for aktivitetsåret 2021 -2022
Referat
Ad Pkt. 1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne at indstille
Birger Andersen til dirigent. Der var ikke yderligere forslag. Birger Andersen blev valgt med applaus. Birger
Andersen modtog valget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der forelå en endelig dagsorden
på Hjemmesiden 8 dage før afholdelse. Endelig bemærkede dirigenten, at Coronasituationen ikke tillod
afholdelse af generalforsamling jf. vedtægterne i februar måned, og lagde op til at forsamlingen skulle
godkende tidspunktet 11 juni, hvilket blev accepteret. Dirigenten kunne dermed konstatere, at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Dirigenten udpegede derefter to stemmetællere, Ove Bryld og
Jens Åsted.
Ad Pkt. 2. Dirigenten gav derefter ordet til formanden, Jørgen Rasmussen, der gav bestyrelsens beretning,
jf. vedhæftede bilag 1. Dirigenten satte efterfølgende bestyrelsens beretning til afstemning. Beretningen
blev godkendt enstemmigt og med applaus.
Ad Pkt. 3. Dirigenten gav herefter ordet til klubbens kasserer Ole Petersen.
Kassereren gennemgik det udsendte og uddelte regnskab med bravur. Der var ingen bemærkninger eller
spørgsmål til regnskabet, der efterfølgende blev godkendt enstemmigt og med applaus.
Ad Pkt. 4.
Formanden gennemgik det indkomne forslag om opsætning af pæle med tråde til svalerne forud for træk,
og spurgte forslagsstilleren om han ønskede at supplere. Da det ikke var tilfældet, orienterede formanden
om, at forslaget var blevet præsenteret for havneudvalget, der havde drøftet forskellige muligheder og var
endt med at opsætte foreløbigt enkelte tråde, der vil blive suppleret og revurderet efter næste
trækperiode. Havneudvalget har ikke en forventning om, at de påtænkte foranstaltninger vil afhjælpe
problemet helt, men havneudvalget vil følge op på initiativet. Der var herefter nogle bemærkninger om
emnet, men dirigenten afsluttede punktet med at konstatere, at det indkomne forslag var behørigt
behandlet.
Ad pkt. 5.
Dirigenten gennemførte derefter de efterfølgende valg. Jørgen Rasmussen blev genvalgt uden
modkandidater.
Pkt. 6.

Tove Schack Larsen og Ole Petersen blev genvalgt uden modkandidater.
Ad pkt. 7 Klaus Hansen blev valgt i stedet for Lemmy Kryger til Havneudvalget.
Ad pkt. 8. Gitte Nielsen og Michael Larsen blev genvalgt uden modkandidater.
Ad pkt. 9: Jan Gammelgaard og Suppleant Birger Andersen blev genvalgt. Henrik Olsen blev valgt som
revisor i stedet for Patrik Jensen, der har udmeldt sig af klubben.
Ad pkt. 10. Under eventuelt blev der spurgt ind til mastekran og masteskur, og der blev anmodet om at
klubben lagde pres på kommunen for at bringe mastekranens motor i en forsvarlig stand.
Formanden kommenterede spørgsmålet om mastekranen ved kort at gennemgå mastekransmotorens
historie, der nu er brændt sammen og fjernet. Motoren er blevet erstattet af et håndsving. Formanden vil
gerne lægge pres på kommunen, men efter en kort gennemgang af de forventede meget store udgifter, der
vil falde på havneområdet inden for de næste fem til ti år, kunne formanden kun håbe, at kommunen ville
være velvillig indstillet i forhold til en bedre og noget dyrere motor til kranen.
Omkring masteskuret konstaterede formanden, at kommunen har en lejeaftale med staten frem til 2022.
Derefter vil Lindholm og Den Gule Stald blive sat til salg af statens ejendomsselskab Freja. Hvad der
herefter sker, står hen i det uvisse. Afhængigt heraf vil klubben muligvis kunne fortsætte lejemålet med de
nye ejere, ellers må klubben finde en passende løsning fremadrettet. Det er endnu for tidligt at gøre noget,
men bestyrelsen vel følge området meget tæt.
Da der ikke var flere bemærkninger under Pkt. 10, Eventuelt, overdrog dirigenten ordet til formanden, idet
han samtidig takkede den siddende bestyrelse for indsatsen i det forløbne år.
Dermed afsluttede formanden generalforsamlingen.

Birger Andersen

Formanden forestod efter generalforsamlingen valg til Udvalgsposterne.
Der var udskiftning på posterne således:
Kølbådsudvalget blev genvalgt, Festudvalget blev genvalgt, Ungdomsudvalget/Jolleudvalget blev genvalgt,
Turudvalget blev suppleret med et nyt medlem Rasmus Ribholt Enemark. Udvalget for Havnens dag blev
genvalgt, dog udgår Helge Rasmussen.

