
      28.juni 2016  

Referat fra Drabant 30 klubbens generalforsamling 28. maj 2016 i Dyvig på Als 

Generalforsamlingen blev afholdt i den lokale sejlklubs klubhus som vi havde lånt, takket være en hurtig 
indsats fra Inger Buhl (D 60 Buller). 

Der deltog 20 medlemmer fordelt i 10 både.  

D1, D3, D7, D18, D 20, D 22, D 31, D 46, D 58 og D 60. 

Jürgen Hossfeld (D 24) havde måttet melde afbud på grund af sygdom. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelse og suppleant.  

Bestyrelse (følgende er på valg): 

- Janus og Karen Bech (D 22 Soffi). Genopstiller ikke. 
- Jeppe Fisker (D 7 Bell). Sekretær. Villig til genvalg. 
- Tove Fisker – kasserer uden for bestyrelsen (D 7 Bell) *) 

Suppleanter (følgende er på valg):  

- Kjeld og Birthe Johansson (D58 Blue Bird) 
- Henrik og Yvonne Edvardson (D31 Luna) 

6. Valg af revisor og suppleant 
7. Indkomne forslag 

- A) Bestyrelsen foreslår ændring af klubbens vedtægter.  
8. Eventuelt 
9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. 

Formanden (Janus Bech D 22 Soffi) bød velkommen. Han udtalte, at det var hans sidste generalforsamling 
som formand. 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 
Niels Hofman Hansen (D 46 Djunken 7) blev valgt til dirigent. 



Ad pkt. 2: Formandens beretning 
Vejret sidste sommer var ikke det bedste set med sejlerøjne. Han tog udgangspunkt i deres tur rundt om 
Sjælland og konkluderede, at det – trods vejret – blev en udmærket tur. Man behøver ikke gå i selvsving, selv 
om vejret ikke er godt! 

Han omtalte ligeledes vintermødet i Vejle. Det havde været et godt møde. Det er godt med fokus på sikkerhed. 
Flere fik vist en anden holdning til brug af redningsvest. 

Janus pegede ligeledes på, at det er godt, at vi har fået nye medlemmer. Der er i øjeblikket 33 aktive 
medlemmer samt 3 æresmedlemmer og 1 passiv medlem. Medlemstallet skyldes i høj grad en godt fungerende 
hjemmeside. Den er en forudsætning for en klub som vores.  

Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab: 
Tove fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 832 kr. Hertil kommer, at lageret af polo og T-shirts er 
steget med 1400 kr. og nu udgør 2650 kr. 
Udgifter til porto og frimærker er en stor post, bl.a. fordi klubben betaler halvdelen af portoen ved udsendelse 
af polo og T-shirts. 

Ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent 
Kassereren foreslog uændret kontingent henset til klubbens gode økonomi. Det blev vedtaget. Kontingentet 
for aktive (bådejere) er derfor fortsat 150 kr. og 75 kr. for passive medlemmer. 

Ad pkt. 5:  
Janus Bech har været formand siden 2010. Han ønskede derfor ikke genvalg. Keld og Birthe Johansson (D 58 
Blue Bird) blev valgt. Jeppe Fisker blev genvalgt som sekretær og Tove Fisker blev genvalgt som kasserer 
uden for bestyrelsen. 

Henrik og Yvonne Edvardson (D 31 Luna) blev genvalgt som suppleant og Peter og Inger Buhl blev nyvalgt 
som suppleant. 

Ad pkt. 6: Valg af revisor 
Den hidtidige revisor – æresmedlem Hanne Lenskjold – har givet udtryk for, at det var på tide, at få en ny 
revisor. Den afgåede formand Janus Bech blev herefter valgt som revisor. 

Ad pkt. 7: Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag til ny vedtægt: 
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Man gik herefter over til at behandle bestyrelsens forslag til 
nye vedtægt. 

Janus begrundede bestyrelsens forslag på grundlag af den udsendte skriftlige redegørelse. 

Generalforsamlingen kunne godkende det udsendte forslag med 2 ændringer: 
I § 4 indføjes ”kan”. Teksten er herefter: ”Alle Drabant 30 ejere kan optages som aktive medlemmer” og 

I § 12 indføjes ”af de fremmødte”. Teksten er herefter: ”Opløsning af klubben kan kun ske, hvis mindst 2/3 af 
de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på de 2 generalforsamlinger”. 

Forslaget til ny vedtægt skal også behandles på en ekstraordinær generalforsamling, idet der ved den ordinære 
generalforsamling ikke var mødt 2/3 af medlemmerne. Ved den ekstraordinære generalforsamling kan 
beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes sammen med vintermødet. 

Ad pkt. 8: Eventuelt 
Formanden (Janus Bech) oplyste, at klubben i mange år har haft en halvmodel, der har været vandrepræmie 
ved kapsejladser under klubbens træf. Efterhånden har der ikke været afholdt kapsejlads i en del år, og der er 
heller ikke udsigt til, at dette vil ske. Bestyrelsen har derfor besluttet, at halvmodellen ved det årlige træf kan 
gives til én, der har gjort en særlig indsats for klubben. 



Bestyrelsen har derfor besluttet, at halvmodellen i 2016 gives til Chresten Klit for hans store arbejde med 
klubbens hjemmeside. 

Ad pkt. 9: Fastsættelse af dato for næste generalforsamling 
Der var enighed om at vælge 27 – 28.maj 2017, der ligger i ”Kr. Himmelfarts ferien”. Flere deltager i pinse 
arrangementer i deres lokale klubber. Derfor er grundlovsferien i begyndelsen af juni udelukket. 

Sted: Det ligger allerede nu fast, at træffet afholdes i Assens. 

Vintermødet er aftalt til 14.januar 2017. Stedet er endnu ikke endelig fastlagt, men det bliver på Fyn – 
muligvis Faaborg. 

Niels Hofman Hansen / dirigent   Jeppe Fisker / sekretær 


