
Generalforsamling den 24. oktober på Hotel Villa Gulle i Nyborg 

1)Claus Elvers-Hansen (KiCo) blev valgt som dirigent. 

2)Det er ca. 1 ½ år siden vi har været samlet. 

Vi afholdt træf og genreralforsamling i Svanemøllen Kr. Himmelfartsferien 2014, festudvalget  Susanne og 

Niels (SUS Køge) – Lene og Claus (KiCo Svanemøllen)  havde arrangeret et dejligt træf under gode rammer i 

et af klubhusene. Foredrag ved Elmstrøm om sejl og rig om formiddagen, vores regatta blev aflyst p.g.a. 

hård vind. Vejret var også årsag til at nogle ikke nåede frem i egen båd. Dejlig aften med helstegt pattegris 

m.m. og  medlemmerne fik udvekslet sejlererfaringen. 

Efteråret 2014 prøvede vi at få et vinterarrangement stablet på benene ud for medlemmernes ønske på 

generalforsamling. En tur til Mariager Saltcenter med tilskud til overnatning, desværre var interessen ikke 

stor og arrangementet blev aflyst. 

Det er første gang i klubbens historie, at vi ikke har afholdt træf i Kr. Himmelfartsferien . 

Svend – Josie Egå stod for træffet 2015- havde fået en god aftale med Bogense Havn – vi havde fået stillet 

gratis pladser og klubhus til rådighed, men desværre var interessen så begrænset, at træffet blev aflyst. Var 

årsagen at Kr. Himmelfartsferien faldt tidlig og båden endnu ikke var sejlklar, har vi ingen svar på. Vi har 

tidligere drøftet om træffet skulle ligge på et andet tidspunkt, hver gang er det endt med, at vi falder 

tilbage på Kr. Himmelfartsferien, da de fleste medlemmer har 4 sammenhængende fridage. 

Medlemstallet er svagt faldende, p.t. 47 medlemmer. 

Vi – bestyrelsen har en stor interesse for,  at der bliver arrangeret noget medlemmerne ønsker at deltage i 

? Vi har valgt at træffet skifter mellem øst og vest for Storebælt – og omvendt for et årlig 

vinterarrangement, det skulle helst betyde at vores medlemmer kan deltage min. en gang årligt  - uden at 

skulle transportere sig for langt fra hjemhavn.  

3)Regnskabet blev præsenteret af revisor Ulrik – og godkendt. 

4)Det blev vedtaget, at kontingentet nedsættes til kr. 100 årligt – og 1. års kontingent er gratis for nye 

medlemmer. 

5)Valg til bestyrelsen: 

Ole Østergaard og Niels P. Nielsen blev genvalgt – Claus Elvers-Hansen blev valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem, bestyrelsen konstituere sig efter generalforsamling. 

6)Ulrik Holt blev genvalgt som revisor, og Bent Damsbo blev valgt som revisorsuppleant. 

7) Ingen indkomne forslag 

8) Bestyrelsen har beføjelser til at fastsætte dato for næste træf og hurtig melde ud 

Ole Kirkelund (Amani)vil oprette klubben på Keep Sailing og informere på vores hjemmeside. 


