
  
 Referat 

 

Generalforsamlingen i Strib 18 – 20. august 2006 
 

 
15 personer deltog i stævnet. Heraf 14 i generalforsamlingen. På grund af det fine vejr og den 

flotte udsigt foregik den udendørs.  

 

Der var følgende 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.  

 

Egon Lenskjold (æresmedlem) blev valgt til dirigent. Han indledte med at bede forsamlingen 

rejse sig og sammen med ham holde et minuts stilhed for at mindes Tonny Nilling, der afgik ved 

døden i slutningen af marts. 

 

Ad pkt. 2 – formandens beretning 

 

Mogens (D 18 Zilla) oplyste, at Arne og Kirsten (æresmedlem – D 52 Marta) havde 

repræsenteret klubben ved Nillings bisættelse. Der blev henvist til den nekrolog, der blev 

udsendt i april. 

 

Klubben har nu mere end 30 medlemmer. Flere nye er kommet til i stedet for de, der har solgt 

båden. Mogens fremhævede vores hjemmeside, som på sigt vil blive en primær 

informationskilde i forhold til medlemmerne.  

 

Han pegede på, at vi måtte aflyse vinterens medlemsmøde. Det var omkring tidspunktet for den 

store bådudstilling i Bella Centret. Vi havde følt, at vi ikke kunne bede travle professionelle om 

at bruge en del af deres tid og ressourcer på et sådant arrangement hvor sandsynligheden for at 

det kunne give omsætning vil være ringe. 

 

Jeppe (sekretær D 7 Bell) orienterede om, at udsendelse af materiale pr mail har fungeret fint. 

Det har været muligt at udsende hyppigere information på en hurtig og billig måde. Det er derfor 

vigtigt, at klubben har ajourførte mailadresser. 

 

Egon (æresmedlem) pegede på, at det er en god ide med et vintermøde. Selv om vi måske ikke 

kan bede om professionel assistance er der altid noget at tale om – også rejsebeskrivelser. 



 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad punkt 3 og 4 – regnskab og fastsættelse af kontingent 

 

Kassereren (Jon og Lisa – D 14 Musti) er på langfart på de europæiske floder. Regnskabet blev 

derfor præsenteret af revisoren (æresmedlem Hanne Lenskjold). Kassebeholdningen er nu 5299 

kr. Regnskabet blev godkendt. 

 

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

 

Ad punkt 5 og 6 – valg af bestyrelse og suppleant samt revisor 

 

Alle blev genvalgt. Britta (D6 La Mouette) er suppleant for bestyrelsen. 

 

Ad punkt 7- Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad punkt 8 – Eventuelt 

 

a) Vinterstævne 

 

Egon Lenskjold (æresmedlem) tilbød at stå for den kulinariske side ved et vinterarrangement. 

Det holdes i Kolding lørdag den 2.december. Der er fine offentlige transpormuligheder for de, 

der ikke vil køre selv. Nærmere detaljer i begyndelsen af november. 

 

Reserver allerede nu dagen!  

 

b) Nilling 

 

Arne (æresmedlem -D52-Marta) fortalte om Nillings karriere. Bl.a., at det hele startede i 

Hundested / Lynæs området, som han senere vendte tilbage til. Han blev udlært ved Molich. 

Arne fortalte herefter om sine oplevelser sammen med Nilling. Han tegnede billedet af en meget 

fair og hjælpsom – men også stædig person. Samtidig en energisk person med mange visioner. 

 

c) Streamers og nåle 

 

Der blev gjort opmærksom på, at det nu er muligt at købe drabant 30 streamers til at sætte på 

begge sider af stævnen. Henvendelse til Jon og Lisa. Vore nåle blev præsenteret for deltagerne. 

 

d) Skal klubben kunne optage ejere af andre drabant typer? 

 

Dette spørgsmål blev rejst. Man tænkte især på drabant 330 sejlere. Det vil blive diskuteret på 

vintermødet 2.december. 

 

Ad pkt 9- dato for næste generalforsamling og træf  

 

Træf og generalforsamling 2007 bliver i week-enden 2-3 juni 2007, hvor der er grundlovsdag 

om tirsdagen. Stedet fastsættes senere, men bliver i det østjyske / trekantområdet. 

 

 

Jeppe Fisker – sekretær og referent  


