
Juni 2014

Referrt fra Drabant 30 klubbens generalforsamling 30.m{j 2014 i Eou

Generalforsamlingen blev afhol& i falleshus i en lokal boligforening. Lokalet blev skaffet via vores
lokale bestyrelsesmedlem Lilli og Mogens Dal @ 18 Zilla).

Der deltog 24 rnedlemmer, her i blandt eresm€dlemmerne Hanne Lenskjold samt Kirsten og Ame
Nielsen. Medlemmeme representercde I I bede (D 3, D 7, D 14,D'18,D 22,D24, D 31, D 32, D
46, D 49 og D 58).

Dagsorden:

L Vatg afdirigent
2. Formandens ber€tniDg
3. Mcggelse af regnskab
4. Fastleggelse af kontingent
5. Valg afbestrelse og suppl€ant.

Best relse (fotgende er peualg).
- Janus og Karen Bech (formand)
- Jeppe og Tove Fisker (seketer)
- Tove Fisker - kassercr oden for kldelsen {D 7 Bell) t)

Suppleanter (folgetide er pa yalg):
- Kjeld og Binhe Johansson (D5E Blue Bird)
- Henrik og Yvonne Edrardsor (D3l Lurra)

6. Va.lg af revisor og suppl€art
7. Indkornne forslag
E. Eventuelt
9. Fasts&ttels€ afdafo for nrste generalforsamling.

Fonnatd Janus Bech (D 22 - Soffi) bod velkommen. llan udtalte derefter mindeord om eresmedlem Egon
trnskjold der aftik ved doden efter generalforsamlinger i fuosund. ftun omtalte Egons store betydning for
Drabant 30 og for klubben. Egon havde veret et "E/rdm" for HubbeD. HeFfter rejste alle sig og minded€s
Egon.

Generalftrsamlingens pkt. I : yalg afdifigent
Niels Hoftnan l-lansen (D 46) blev lgt. Niels koNtatercde, al generalforsarnlingen rar lovlig indvarslet.

Ad pkt. 2: Fbrtnondens berehing
Janus omtalte d€t vellykkede vimermsde i Juelsminde med deltagelse afHqning Wermuth fra Marine
Elecfonic- Temaet var "Strom i baden"-

Klubbens medlemstal er det storsto i marrge eLr. I deD forbhdelse fiE rhavede ban den store bdydning som
klubbens hjemmeside har- Den er velfurgerende takkd v@re webrnaster Chresten Klif. Udsendelse affolder
til d.abant 30 ejerg der ikke er medlem afklubben har givet et par nye medlemmer.



Ad ph. 3 : AJleggelse af regnskab
Kass€ier Tc'v€ Fisker (D 7) present€rede rcgnslabet der udviste et underskud. Det sMdes forst og
fremmest irdk b afstandere, si vi nu har standere til de *ommende 6r. DerDes! at periodiseringen af
regnskabst nu folg€r kalenderiret og dermed udvis€r et mere r€fviserde billede.

Stort set a[e bar indbetalt kontingent for 2014. Det kan vere s]Ert at huskg ni. belobet er se b€skedent. Et
par har dia ogsa betalt 2 gange. Eftq a.ftale ovedorcs betalirgen som forudbetaling for 2015. D€ restsrende
medlemmer fir e'r erindrings rnail fra s€*rdercn.

Kl*ben bar skiftet banl (fra Danske BaDk lil Nord€a)- Dette skyldes Da$ko BaDks kmv om betaling af
gebyr for at havo konto€n (svarcnde til betaling afkorfingem tla 2 medlernmer).

Porto er ogsi en store post. I de ir, hvor der skal udsendes stander katr d€t il*e undgi6, men i de svrige lr
kaa udgiften reduceres ved at flerc tilneldcr sig d indkatdels€r ti! g€deralforsading mv. kan udsendes som
mail (vist i firtojs- og medlemsfortegnelsen v€d *).

Per Priess (D 49) oplyst€, at de ikke b€hover €n ny stander se hyppigt. Modsat har der veret edrB, hvor
staad€ren er slidt hurtige.e. Der var ffor fia deltag€rDe en opfordring til, at de, der ikle har btug for en Dy
sta.nder (udsendes neste gang 2015) kar give seketer€n en rnail. Se kan vi til gengeld hjelpe dem, der "i
utide" stir med en lasgt stander.

Regiskabet blev godken&.

Ad ph. 4: Fastl@ggelse afkontingent
Kontingentet blev fastsat urendret, dvs. 150 k. for a.ldive og 75 k. for passive medlemmer.

Ad pkr. 5: Yalg ofbest yelse og suppleanter
Alle blev genvalgt m€d akklanration. Fornuaden (JaNs) udtalte, d d€t vil v@e sidste p€riode for ham. D€r
skal nye lff@fter til. Tove Fisker blov gen\"algt som kasserer uden for besttrelsen.

B€stTelse mv. s€r herefter sebdes ud:

Formand: Kar€n og Janus Bech (D 22)
Seketer: Tove og Jeppe Fiskor (D 7)
B€sttaelsesmedlem: Lilli og Mogens Dald (D 18)
Kassers: Tove Fisker (D 7)
Suppleanter: Kjeld og Birdre Johansson (D 5E)

Henrik og Yvonne Edvardson (D 3l).

Ad plt. 6: Valg ofrcvisor
Hann€ LsDskjold blev genyalgt

Ad pld. 7: Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

Ad pkt. 8: Eventuelt
Klubbens restb€holdniDg af"gar e" T-shirts blev fordeh blaDdt de tilstedev@rende efler lodtrcloing. I
lodtreknirgen indgik ogse "etr ovematning i Hou Lystbadehavn" doDer€t afha}len.

Poloshirts og T-shirts nN.
Tovo redegjorde for a$ejdet med at f,i lav€t nye T-shirts € Polo - blus€r. De vil blive lavet afet mindre
firma i lokalomradei. Det giver bedre og mere individuel kontakt og man behover ikke a.ftage si store
mengoea.

Polobluser laves som 'tlassisk poloshirf i pique klalitef med brcderet logo {i hhv. pigemodel og alm.
model) pris 2 | 5 la. Far!€ "navy'' blue.



T-sbirts laves mod hhv. od hals og V- r&kad4- Fade "tvid '. Iago€t €r pitylt Priseo bliver hhv. 100
la .og I15k

Der vil aere nulighed for a iadividueh pAtO*t (fela. bldovn) for ea merpris pA 75 kr

Sitaklte "m eposer" er noft*E og oed logo pitrylc. De* er enfur ikte aftlant, m de ogsa fis i adre
frrver. Pdsen €r 75 k

Ihljerede oplysDinger sarnt b€sti ingsliste vil ko$oe lil at fi€mgi af klubbens hjenmeside efter
sommerferied.

An&t
Janus tr@vnte, d fl€re medlerlrrr€|' lav6 d stort dtejde deo ar \,EiE €n del dbestyrds€Nr. Hm fr€mb@v€de
i dsn forbindels€! at Tove (D 7) har lav€t et stort artqjde son bs,serer og ogsi med at ff Iav€t nye poloshirt!
og T-shirts. I_lan ov€rialde derefter ea E€get oy€rraskd Tove €n vilr gave.

Ad pkt. 9: Fds&dtelse af fid og sredfur twte g@emljr-lanltng
IH blev aftalt, d gr'|€'lalforsdtirg og trd 2015 aftold€s G7. juri 2015- Frcdag deD 5jDi er
gruadlovsdag. Sl€dct blivor (hvis 'nnl;gt) Fabory.

Vintemt det aftoldes lsihg ded |7 jettar 2015 i Sr€odbory-

Nisls Hoftran ltarsen / dfuigert J€ppe Fisker / r€fereot


