Referat af generalforsamling d. 26 februar 2010.
Kalvehave26/2 2010

1. Valg af dirigent

Birger Andersen blev enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen konstateredes indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
Dagsordenen blev også fundet i overensstemmelse med vedtægternes krav.
2. Formandens beretning

Vedhæftet som bilag.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Enstemmigt godkendt
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Vedhæftet som bilag.
Enstemmigt vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent.
a. Forslag til kontingentforhøjelse.

2 undlod at stemme
5. Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag til vedtægtsændring af § 5.

Der var fremmødt 29 stemmeberettigede 38 stemmeberettigede er krævet for
beslutning.
27 stemte for
1 stemte imod
1 stemte ikke
6. Valg af formand

Jørgen blev genvalgt

7. Valg af øvrige bestyrelse, 6 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer er på valg hvert år.

På valg er:
Chris G. Jensen – regulært på valg for en periode på 2 år – villig til genvalg. - genvalgt
Jan Lauridsen – regulært på valg for en periode på 2 år – ikke villig til genvalg. genvalgt
Ove Bang Christensen regulært på valg for en periode på 2 år – villig til genvalg. - genvalgt
8. Valg af 2 suppleanter

På valg er:
Flemming Hansen Genvalgt
Johnny Weinreich Genvalgt
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

På valg er:
Katja Björnton Genvalgt
Dines Pontoppidan Genvalgt
Suppleant Birger Andersen Genvalgt
10. Eventuelt

Der blev efterlyst et klubblad af Jørgen Haupt
Der meldte sig et medlem som godt ville være lave opsætning og aflevere til trykkeri.
Der var ikke andre der ønskede at deltage i et sådant udvalg.
Jørgen efterlyste et arrangement om livet på Skoleskibet Danmark.
Diness tager emnet med i overvejelserne til nye tirsdags cafeer.
Generalforsamlingen opfordrede til at der blev anskaffet en varmepumpe for at bringe
el-forbruget ned.
Jørgen orienterede om arbejdet i sydstævnskredsen.
Formanden opfordrede medlemmerne til at etablere et klubhusudvalg.
Der var ikke nogen der ønskede at deltage i dette udvalg.
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