
Referat fra generalforsamling afholdt i Vejle d. 27 maj 2017.05.31 

 

1. Ole Ø blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, indkaldelsen var udsendt korrekt. 
 

2. Formandens beretning. 
Der har været oplysninger til formanden, om cruising sejlads i Sjælland Rundt, og dette er blevet 
videregivet til medlemmerne, dog uden nogen deltagelse. 
Der har været arbejdet med Hanse- træf i Vejle. Aftaler, økonomi osv. 
Der er kommet ny hjemmeside og formanden opfordrede til lidt mere liv og deltagelse i denne, fra 
medlemmernes side. 
Der er en lille fremgang i medlemstallet. Pt. er vi 51 medlemmer. 
Formanden har haft henvendelse fra et engelsk forsikringsselskab ang. bådforsikringer, men afslog. 
Regnskab. 
 

3. Kassereren var fraværende, så revisoren fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. 
Der fastholdes de 100 kr. årligt. 

 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Ole Ø., Niels Peter Nielsen og Claus Hansen var på valg og blev alle genvalgte. 
 

6. Valg af revisor og revisor suppleant. 
De to byttede plads, således Jonna nu er revisor og Ulrik suppleant. 

 
7. Indkomne forslag. 

Der var ingen. 
 

8. Evt. 
Atter havde vi en snak om tidspunkt for afholdelse af træffet, og man enedes om, at prøve at rykke 
træffet i 2018, til 1/6-4/6. Da ingen meldte sig frivilligt til at stå for arrangementet, blev man enige 
om, at Ole K., Niels Peter, Ulrik og Claus forsøger at finde en havn på vestsiden af Sjælland (Reersø, 
Korsør, Kalundborg området), og så må bestyrelsen i fællesskab forsøge at arrangere stævnet. 
 
Ang. vinterarrangement var der ønsker om, at dette blev genoptaget. Ole Ø. kontakter Cat Link 
overfarten, med henblik på en tur frem og tilbage, således både øst og vest medlemmer kan 
deltage. 
 
Fritz Dalmose ønskede et fællesindkøb i klubben, og flere medlemmer er nu, sat på opgaven. 
Ole Ø. kontakter Net-båd og Sea shop i Århus. 
Fritz D. kontakter Afi Århus og Randers bådudstyr. 
Marianne Madsen kontakter Awi i Tyskland. 
Ole K. kontakter Hellers i Kastrup og Yachtman i Sverige. 
Svend Madsen kontakter Hanse forhandleren i DK. 
 
Der var 14 både repræsenterede ved træffet i år, hvoraf de 2 dog var kørende til Vejle. 

 
Generalforsamlingen blev afsluttet med et stort tak til Vejlefolkene for et godt arrangement og et  

 

PÅ GENSYN 2018. 

 


