
 
                                                                                                                          1.juli 2010  

 

 

Referat fra generalforsamlingen 12.juni 2010 i Brejning 

 
Generalforsamlingen blev afholdt i Brejning Båd Klubs klubhus.  

 

Deltagere (16 personer): 

 

D 3, D 6, D 7, D 14, D 18, D 20, D 22 og D 24. Vejrudsigten var ikke særlig god. De fleste kom derfor 

kørende. 

 

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 (formand) - nr 18 Zilla. 

- Jeppe og Tove Fisker – nr 7 Bell. Er villig til genvalg. 

Suppleanter (følgende er på valg): 

- Janus og Karen Bech – nr 22 Soffi.  

- Britta Eriksen (suppleant) - nr 6 La Mouette.  

6. Valg af revisor og suppleant 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. 

 

Formand Mogens Dahl bød velkommen og oplyste, at klubbens æresmedlem Arne og Kirsten (tidligere 

Martha) traditionen tro havde sponseret hvidvin til generalforsamlingen. En stor tak til Arne og Kirsten for 

denne gestus. 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent 

Lilli Dahl blev valgt som dirigent.  

 

Pkt. 2: Formandens beretning 

Vintermødet måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Flere af deltagerne gav dog udtryk for, at vintermøderne 

bør afholdes. 

 

En del af klubbens trofaste medlemmer har endnu ikke fået betalt kontingentet for 2010. Problemet er, at 

med PBS og andre ordninger er det svært at huske, om man har betalt. Der udsendes en reminder til de 

pågældende. 

 

Det blev foreslået, at der inden næste sæson rettes henvendelse til ikke-medlemmer for at fortælle om 

klubben. Forhåbentlig giver det flere medlemmer. 



 

Bestyrelsen er meget opmærksom på medlemmernes ønsker vedrørende hjemmesiden. Der vil blive udpeget 

en webmaster, så arbejdet med hjemmesiden ikke længere skal hvile på bestyrelsen. Mogens Dahl (Zilla) er 

dog villig til at ”passe” hjemmesiden til web-masteren er udpeget. 

 

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

 

Kassereren Jon Sørensen (D 14 Musti) fremlagde regnskabet. Der har været en god udvikling, idet klubben 

kun har haft få udgifter (primært porto og hjemmeside). Det blev besluttet at fastholde kontingentet på 150 

kr.  (passive 75 kr.). 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleanter 

 

Formanden (Mogens og Lilli Dahl – D 18 Zilla) samt sekretæren (Jeppe og Tove Fisker – D 7 Bell) var på 

valg. Efter 10 år som formand ønskede Mogens ikke genvalg. Janus (og Karen) Bech (nr 22 ”Soffi”) blev 

enstemmigt valgt som formand. Jeppe og Tove Fisker blev genvalgt som sekretær. 

 

Britta Eriksen (nr 6 ”La Mouette”) blev genvalgt som 1.suppleant og Mogens Dahl (nr 18 ”Zilla”) blev valgt 

som 2.suppleant.  

 

Pkt 6: Valg af revisor og suppleant 

 

Hanne Lenskjold (æresmedlem) blev genvalgt som revisor. Rie Klit (nr 3 ”Dixi”) blev valgt til revisor 

suppleant. 

 

Pkt. 7: Indkomne forslag 

 

Der var ikke modtaget forslag. 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

Det blev foreslået at kontakte ikke-medlemmer gennem udsendelse af et materiale, der forhåbentlig kan 

motivere nogle til at blive medlem.  

 

Jürgen Hossfeld (nr 24 ”Benoli”) foreslog, at vintermødet afholdes i Schlesvig (40 km syd for grænsen). Vi 

kan bruge et lokale i sejlklubbens klubhus. Frokosten vil kunne indtages i sejlklubbens restaurant. 

Tidspunktet bliver 4.december 2010.  

 

Jürgen har efterfølgende lavet en del research. Mødet kan kombineres med nogle meget interessante 

kulturelle indslag, og for de, der vil ”lave en tur ud af besøget” er der mulighed for at overnatte på et 

nærliggende hotel til meget rimelig pris.  

 

Pkt. 9: Dato og sted for næste generalforsamling / træf  

 

Næste træf og generalforsamling holdes 4-5.juni 2011 i ”trekantområdet”. Det bliver afholdt den 

traditionsrige – og hyggelige – kapsejlads (uden spiler), såfremt vejret indbyder dertil. 

 

Jeppe Fisker takkede Mogens for hans arbejde for klubben gennem mange år.  
 

 

Lilli Dahl (dirigent)                                                                                     Jeppe Fisker (sekretær) 


