
                                                                                             23.juni 2008  

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 7.juni 2008 i Bogense 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Bogense Sejlklubs klubhus. 

 

Deltagere: 

 

D3, D6, D7 / D52, D 18, D20, D22, D36 samt æresmedlemmerne Hanne og Egon 

Lenskjold samt Kirsten og Arne Nielsen. 

 

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 (D 18 Zilla) omtalte vintermødet i Frederikssund. Selv om mødet blev holdt 

på Sjælland medførte det ikke flere deltagere fra Sjælland og havde måske afholdt 

nogle fra Fyn og Jylland fra at deltage. 

 

Han omtalte klubbens hjemmeside og fremhævede, at vi bør være på forkant med at 

hjælpe nye medlemmer. Der kan bl.a. trækkes på Egon og Arnes viden (de 2 

æresmedlemmer). De kender Drabant 30 bedre end nogen anden. 

 

Der var hilsener fra D 34 Fri. Ingrid og Reiner Ems fra Berlin har sendt en julehilsen 

med et billede, så vi bedre kan huske dem. Deltagerne sender også en hilsen til Ingrid 

og Reiner. 

 

Der var også hilsen fra D 31 Lette (Jette og Ebbe Rømer) samt D 49 Diana (Inger og 

Per Priess). Sidstnævnte måtte gå tilbage til Egå pga. oliespild fra sejldrevet.  



 

Ebbe Rømer er desværre blevet syg og de var derfor forhindret i at deltage. Deltagerne 

ønsker Ebbe god bedring og det blev besluttet at sende en hilsen (klubben har sendt et 

par flasker vin). 

 

Mogens er blevet kontaktet af Jürgen Hossfeld (D 24) fra Slesvig, der har sendt  en 

længere sejlberetning (på tysk). 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 3 og 4: Aflæggelse af regnskab / fastsættelse af kontingent 

Hanne Lenskjold (revisor) fremlagde regnskabet i kassererens fravær. Der havde kun 

været få udgiftsposter i det forløbne år, men budgettet viser, at der kommer nogle 

udgifter i det kommende regnskabsår, bl.a. indkøb af standere. Regnskabet blev 

godkendt uden bemærkninger. Kontingentet blev fastsat uændret til 150 kr. Det 

betyder, at kontingentet for passive medlemmer bliver 75 kr. (50 %). 

 

Pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleant 

Sekretæren (Tove og Jeppe Fisker) var på valg. De blev enstemmigt genvalgt. De 

gjorde dog samtidig opmærksom på, at klubben skal til at forberede et 

”generationsskift” i bestyrelsen. Det kan bl.a. forberedes gennem valget af suppleant. 

 

Janus og Karen Bech (D22 Soffi) blev nyvalgt som suppleant. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

Formand: D 18 Zilla – Mogens og Lilli Dahl. 

Kasserer: D 14 Musti – Jon og Lisa Sørensen 

Sekretær: D 52 Martha – Jeppe og Tove Fisker (Tove og Jeppe har købt D 52 Martha) 

Suppleanter: D6 La Mouette – Britta og Hans Erik Eriksen 

 D 22 Soffi – Janus og Karen Bech. 

 

Pkt. 6: Valg af revisor 

Hanne Lenskjold blev genvalgt til revisor 

 

Pkt. 7: Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

Tekniske spørgsmål: Egon Lenskjold og Arne Nielsen oplyste, at de gerne vil hjælpe 

medlemmer, der har spørgsmål om Drabant 30. Begge har været med til at bygge 

bådene på Nillings Bådeværft. 

Luger: Flere både har plastluger (ved nedgangen), der trænger til udskiftning. Janus 

Bech (D 22) blev bedt om at tage kontakt til en bekendt, der ”arbejder i plast” for at vi 

kan få tilbud på nye luger. 

Nogle både har haft problemer med forlugen. Den oprindelige producent eksisterer 

ikke længere. Søren Monk Andersen (D36 Dino) oplyste, at Dino har fået ny luge af 

fabrikat ”Moonlight”. 



Preben Bork (D20 Blåhval) efterlyste, hvor man kan få nye wirer til søgelænderet. 

Svaret var ”hos Roulund i Odense”). 

 

Pkt. 9: Dato for næste generalforsamling 

 

Der afholdes vintermøde i Kolding. Tidspunktet bliver søndag den 23.november. 

 

Generalforsamling og træf 2009 afholdes 5-7.juni 2009 i Juelsminde. 

 


