
      22.juni 2015  

Referat fra Drabant 30 klubbens generalforsamling 6.juni 2015 i Faaborg 

Generalforsamlingen blev afholdt i Faaborg Sejlklubs klubhus, som vi havde lånt under træffet. Klubhuset var 
skaffet via vores lokale medlem Niels Hofman Hansen (D 46 Djunken 7). Tak til Niels og Faaborg Sejlklub. 

Der deltog 19 medlemmer repræsenterende 10 både (D 3, D7, D20, D22, D24, D31, D42, D46, D58, D60. 

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): 

- Mogens og Lilli Dahl 
- 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 
8. Eventuelt 
9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. 

Formanden (Janus Bech D 22 Soffi) bød velkommen. 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 

Steen Lundager (D 42 Magdalene) blev valgt til dirigent. 

Ad pkt. 2; Formandens beretning 

Janus omtalte bla. vintermødet i Svendborg, hvor der havde været god faglig rådgivning om teakdæk mv. samt 
bådenes træværk.  

Klubben har i øjeblikket 32 medlemmer. Der er til stadighed enkelte både til salg – til stort set uændrede 
priser. 

Der var stor ros til klubbens webmaster, Chresten Klit, der har lavet en god hjemmeside, der hele tiden er 
opdateret. Det har stor betydning for klubben – også udad til. 



Janus efterlyste turbeskrivelser. De kan sendes til webmaster. 

Der var ligeledes ros til klubbens kasserer og sekretær (Tove og Jeppe – D7 Bell) og endelig en tak til de 
værter, der har udlånt deres klubhus til klubben. 

Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab  

Tove fremlagde regnskabet, der udviser et underskud på 2.049 kr. Aktiver i form af forudbetalt lokaleleje til 
vintermødet i 2015, tilgodehavende for T-shirts (efter aftale) samt beholdning af T-shirts udgør 2465kr og 
overstiger dermed det regnskabsmæssige underskud. Regnskabet blev godkendt. 

Ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fastsat uændret til 150 kr. for aktive og 75 kr. for passive. 

Ad pkt. 5: Valg til bestyrelse og suppleant 

Pia og Niels Hofman Hansen (D 46 -Djunken 7) blev valgt til bestyrelsen i stedet for Lilli og Mogens Dahl). 

Tove Fisker (D7 – Bell) blev igen udpeget til kasserer uden for bestyrelsen. 

De hidtidige suppleanter - Kjeld og Birthe Johansson (D58 Blue Bird) samt Henrik og Yvonne Edvardson 
(D31 Luna) blev genvalgt. 

Ad pkt. 6: Valg af revisor og suppleant 

Hanne Lenskjold (æresmedlem) blev genvalgt til revisor. Der blev ikke valgt nogen suppleant (ikke behov). 

Ad pkt. 7: Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad pkt. 8: Eventuelt 

- Formanden (Janus) foreslog, at halvmodellen fremover disponeres af formanden til tildeling af en 
person uden for bestyrelsen, der har gjort en særlig indsats for klubben. Bestyrelsen (formanden) 
skaffer den til veje. 

- Janus omtalte igen den store indsats, som Chresten og Rie gør vedr. klubbens hjemmeside og 
overrakte dem en vin-erkendtlighed. 

Ad pkt. 9: Fastsættelse af dato (og sted) for næste generalforsamling 

- Vintermøde afholdes 9.januar 2016 i Vejle. Som tema blev foreslået  

o Sprayhood, bompresenning, cockpit telt mv. – hvad kan man få? Vedligeholdelse osv. 

o Sikkerhed om bord. Mange medlemmer er ikke længere så smidige og hurtige. Det stiller 
andre krav til sikkerheden om bord. 

- Generalforsamling og træf 2016 afholdes i Dyvig 27 – 29. maj 2016 med generalforsamling lørdag 
den 28.maj. Takket være en hurtig – og håndfast – indsats fra Inger Buhl (D60 – Buller) faldt 
lokalelånet på plads umiddelbart efter. 

Steen Lundager / dirigent   Jeppe Fisker / referent   


