
Referat Generalforsamling 2019 
Drabant 30 

 

1. Valg af dirigent 

a. Janus blev valgt 

b. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev udsendt rettidigt, hvorfor generalforsamlingen er 

lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig 

 

2. Formandens beretning 

a. Da formanden er ved at sejle en båd hjem fra Grækenland, blev beretningen (se bilag) oplæst 

af klubbens kasserer Martin Raal 

b. Formandens beretning blev godkendt 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

a. Regnskabet for 2018 blev udleveret på papir  

b. Tove fremlagde regnskabet for 2018 

i. Klubben har 36 medlemmer, der har betalt kontingent i indeværende regnskabsår 

ii. Af regnskabet fremgår kontingent fra 31,5 medlemmer, da nogle medlemmer betaler 

før årsskiftet  

iii. 3 medlemmer mangler af betale kontingent, men de har fået besked   

iv. I 2017 var der 11 medlemmer, som havde betalt for 2018  

v. I 2018 var der 6 medlemmer, som havde betalt for 2019 

vi. Det store salg af T-shirts på 1200 kr. har krævet nyindkøb af T-shirts på knap 3500 

kr.   

vii. Tove bemærker, at for første gang har klubben måtte betale gebyrer til banken  

viii. Ligeledes bemærkes det, at på trods af underskuddet i 2018 har klubben stadig over 

8000 i indestående i banken og i øvrigt en stor beholdning af T-shirts og standere. 

Klubbens har således en sund økonomi  

ix. Regnskabet blev godkendt  

 

4. Fastlæggelse af kontingent 

a. Tove Fisker havde på forhånd udarbejdet et budget for 2019, som blev udleveret på papir 

b. Det udleverede budget viste balance i regnskabet med det nuværende kontingent, hvorfor det 

besluttes at fastholde kontingentet på 150 kr.   

 

5. Valg af bestyrelse og suppleant.  

Generalforsamlingen vedtager, at ingen bestyrelsesposter er på valg i år for således 

fremadrettet at kunne følge klubbens vedtægter for, hvem der er på valg i hvilke år.  

 

a. Bestyrelse (følgende er ikke på valg i år): 
i. Formand (Niels Hofman Hansen) 

ii. Sekretær (Martin Bergmann Raal) 

iii. Bestyrelsesmedlem (Steen Lundager) 

 

b. Suppleanter (på valg i år):  
i. Erik Sørensen – genvalgt  

ii. Henrik og Yvonne Edvardson – genvalgt  

 



c. Kasserer (Tove Fisker*) 

i. Tove Fisker – genvalgt  

 
6. Valg af revisor og suppleant 

a. Janus fortsætter som revisor  

b. Der blev ikke valgt nogen suppleanter  

 

7. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag  

 

8. Eventuelt 

a. Kresten fortæller, at han havde foreslået bestyrelsen at nedlægge hjemmesiden. Forslaget 

skyldes, at programmet, der anvendes, er forældet og ikke kan opdateres. Hjemmesiden er 

ikke responsiv. hvilket vil sige, den ikke fremtræder lige godt på alle devices.  

Bestyrelsen mener, hjemmesiden er vigtig – særligt ift. Googlesøgninger. På hjemmesiden 

skal det fremgå, hvem der sidder i bestyrelsen samt klubbens vedtægter. 

Kresten fortæller, at på nuværende tidspunkt koster domænet ca. 100 kr. pr. år, mens 

webhotellet Netside ca. koster 300 kr. pr. halvår. Kresten kunne godt tænke sig et moderne 

program til hjemmesiden. Omkostningerne til at få overført hjemmesiden vil måske ligge på 

omkring 1000 kr., men udgifterne til webhotellet vil fremadrettet blive mindre. Ved en 

overførsel til et andet webhotel vil Kresten gennemgå hjemmesidens indhold og sortere i 

dette.  

Jørgen foreslår webhotellet Wordpress, som dog stadigt koster lidt, hvis man bruger et 

professionelt tema. Hvis dette vælges, vil Jørgen godt hjælpe med overførslen. Kresten 

kunne dog godt tænke sig Umbraco, da han kender en, der er superbruger i dette. 

Generalforsamlingen bakker op omkring Krestens tiltag.  

b. Det bemærkes, at i år er det 40 år siden, den første Drabant 30 blev bygget  

  

9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. Evt. sted 

a. Dato: 6. juni 2020  

b. Forslag til sted: Middelfart Marina  
Søren D59 undersøger muligheden for lån af lokaler  

c. Det bemærkes, at generalforsamlingen måske et andet år kunne placeres mere nordligt, hvis 

generalforsamlingen fandt sted senere, så bådene kunne få lov at blive liggende i havnen i 

nogen tid     
d. Vintermøde 

i. Bestyrelsen undersøger muligheden for at besøge værftet i Walsted og afholde 

mødet i Svendborg. Datoen fastsættes efter aftale med værftet og sendes hurtigst 

muligt ud til klubbens medlemmer.    


