
                                                                                                          Juli 2007  

 

 

Referat fra generalforsamlingen 2.juni 2007 i Hou  
 

Generalforsamlingen blev afholdt i Hou Sejlklubs lokaler. 

 

Deltagere: Æresmedlemmerne Hanne og Egon Lenskjold samt 

Kirsten og Arne Nielsen (D 52 Marta) 

D 21 (Lette),  D 49 (Diana), D 6 (La Mouette), D 22 (Soffi), D 14 

(Musti), D 18 (Zilla) og D 7 (Bell) – sidstnævnte dog i bil. 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse og suppleant 

6. Valg af revisor og suppleant 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt  

9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. 

 

Pkt 1:  Egon Lenskjold blev valgt som dirigent 

 

Pkt 2 (Formandens beretning): 

 

Mogens fortalte om det vellykkede vintermøde i Kolding (referat om 

mødet er tidligere udsendt). Han opfordrede andre medlemmer til at 

”tage handsken op” og påtage sig at stå for næste møde. 

 

Antallet af medlemmer er fortsat fint. Et par stykker mangler dog fortsat 

at betale. 

 

Jeppe (sekretær) fremhævede de forbedrede muligheder, som vi nu har 

med at udsende materiale, f.eks. invitationer og fartøjsfortegnelse mv. og 

i det hele taget kommunikere med hinanden. Mere end halvdelen har 

meddelt, at de ikke længere behøver materialet på papir. De er markeret 

med * i medlems- og fartøjsfortegnelsen. 

 



I år blev materialet også udsendt på papir, idet vi alligevel skulle 

udsende klubstander (sker hvert 2. år). Jeppe opfordrede til, at endnu 

flere tilmelder sig den ”papirløse” ordning. 

 

 Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab. 

 

Jon (kasserer) fremlagde regnskabet, der udviste en kassebeholdning på 

9.921 kr. Herefter blev budgettet for 2008 præsenteret. Den store 

udgiftspost bliver indkøb af nye standere, der vil ”sluge” næsten 

halvdelen af kassebeholdningen. Foreningens hjemmeside er også en 

markant post, men samtidig en investering, der får stigende betydning. 

 

Pkt. 4 Kontingentet for 2008 blev fastsat uændret, dvs. 150 kr. for aktive og 75 

kr. for passive. 

 

Som passive medlemmer kan optages enhver, der er interesseret i 

Drabant 30, f.eks. tidligere ejere af D 30 eller de, der måske går med en 

drøm om at blive D 30 ejer eller enhver, der har lyst til at deltage i 

klubbens fællesskab og sociale arrangementer. 

 

 Pkt. 5 og 6 Valg af bestyrelse, suppleant samt revisor 

 

Bestyrelsen blev genvalgt. Britta Eriksen (D6 – La Mouette) blev 

genvalgt som suppleant. 

 

Hanne Lenskjold (æresmedlem) blev genvalgt som revisor. 

 

  Bestyrelsen består herefter af: 

 

  D 18 Mogens og Lilli Dahl – formand 

  D 14 Jon og Lisa Sørensen – kasserer 

  D 7 Jeppe og Tove Fisker – sekretær 

  D6 Britta og Hans Erik Eriksen – suppleant 

 

 Pkt. 7 Der var ikke indkommet forslag 

 

 Pkt. 8 Eventuelt 

 

 Britta (D 6 – La Mouette) foreslog, at der laves en stor 

klubstander til brug ved vore stævner. Lisa (D 14 Musti) og 

Britta går i gang med projektet efter at have fået en del ideer fra 

de tilstedeværende. 

 Formanden tog spørgsmålet op om evt. optagelse af D 330 ejere i 

klubben. Det var blevet udskudt fra generalforsamlingen i Strib. 

 

Flere medlemmer er stemt for, at D 330 ejere kan optages, men 

der er 2 væsentlige – og uafklarede – forhold 



- vi ved ikke, om der reelt er stemning blandt D 330 ejerne 

for at blive optaget i D 30 klubben og 

- optagelse af D 330 ejere vil forudsætte vedtægtsændring. 

 

Konklusionen blev: 

- Vi sætter ikke noget i gang, medmindre der er et klart 

ønske fra D 330 ejere om at blive optaget 

- Vi inviterer D 330 ejerne til vort næste træf. De har i 

øvrigt mulighed for at blive passive medlemmer i klubben 

og dermed se hvorledes vi fungerer. 

- Medlemmerne blev opfordret til at ”tage en snak” med de 

D 330 ejere, de kender og så give besked til bestyrelsen, 

såfremt de er interesseret i at blive inviteret til vort næste 

stævne – og selvfølgelig også, såfremt de er interesseret i 

at blive passiv medlem (75 kr. / årlig). 

 

 Lisa (D14 – Musti) præsenterede ”Drabant 30” streamers til 

påsætning på begge sider af stævnen. De koster 150 kr. pr. sæt (2 

stk.) og fås i bådens farver. Bestilling foretages direkte til Lisa – 

tlf. 98 43 15 11 – mail mustifar@hotmail.com . Det er ligeledes 

muligt at købe klubbens smukke nål og T-shirts med D 30 påtryk 

ved Lisa. 

 Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at hjælpe til med at 

holde fartøjsfortegnelsen ajour. Flere både er solgt, og vi mangler 

oplysning om ny ejer, hjemhavn o.s.v. 

 

Pkt. 9 Næste generalforsamling og møde 

 

Næste generalforsamling og træf afholdes 7-8. juni 2008 (det er 

grundlovsdag torsdag 5.juni). Sted: Juelsminde (eller i nærheden). 

 

Tove og Jeppe (D7 – Bell) tog formandens handske op og påtog sig at 

arrangere vintermødet. Det bliver lørdag 1.december 2007 i 

Frederikssund. Der er fine trafikforbindelser. Indbydelse udsendes i 

løbet af efteråret.  

 

Vi håber, at vi med en placering i Frederikssund også vil få lejlighed til 

at mødes med de sjællandske medlemmer. 
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