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Referat fra generalforsamlingen 4.juni 2011 i Kongebro 

 
Generalforsamlingen blev afholdt i Middelfart Sejlforenings klubhus i Kongebro Lystbådehavn.  

 

Deltagere (25 personer): 

D1, D3, D6, D7,D18, D20, D22, D31, D34, D46 og D46 samt æresmedlem Arne og Kirsten Nielsen. Som 

sædvanlig var vi en blanding af sejlende og af 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): 

- John og Lisa (kasserer) er ikke villig til genvalg. 

Suppleanter (følgende er på valg):  

- Britta Eriksen (-nr. 6 La Mouette)  

- Mogens Dahl (-nr. 18 Zilla) 

6. Valg af revisor og suppleant 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. 

 

Formand Janus Bech (nr. 22 Soffi) bød velkommen. Æresmedlem Kirsten og Arne Nielsen bød – traditionen 

tro – på kølig hvidvin. På deltagernes vegne: En stor tak til Kirsten og Arne for dette. 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent 

Mogens Dahl (nr. 18 Zilla) blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet. 

Pkt. 2: Formandens beretning 

- Vintermødet i Slesvig (1.søndag i advent) var en hyggelig weekend med en masse ”snak” om 

drabant 30 båden, socialt samvær med en fremragende buffet og til sidst besøg på adventsmarkedet i 

domkirken. 

- Årets væsentligste aktivitet for klubben har været opstarten af den nye hjemmeside. Janus 

fremhævede Chrestens store arbejde. Han opfordrede også til at delagtiggøre andre drabant 30 

sejlere i de ideer og nyskabelser, som den enkelte får lavet på sin båd. Materiale herom sendes til 

Chresten.  

- Det er også opfattelsen, at drabant 30 klubben med en velfungerende hjemmeside er med til at 

stabilisere priserne på drabant 30. Den skaber interesse for bådtypen. Der er eksempelvis stor 

interesse for den gamle test og anden beskrivelse af båden.  

Han orienterede – som et eksempel herpå – om en henvendelse den foregående aften fra en potentiel 

køber af en drabant 30. Vedkommende havde set, at klubben havde træf i Kongebro og kørte så til 

Middelfart. Han var om bord på flere af bådene og spurgte, om klubben havde kendskab til både der 

er til salg. Det havde vi. 



- Æresmedlem Egon og Hanne Lenskjold havde sendt en hilsen. Tilsvarende modtog vi – via Arne og 

Kirsten Nielsen) også en hilsen fra John og Lisa (D 14 Musti) fra en position ud for Skagen på vej 

mod Norge. 

 

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

Tove Fisker (D7 Bell) fremlagde regnskabet i kassererens fravær. Det viste et mindre overskud. 

Klubbens økonomi er god og det blev derfor besluttet at fastholde det hidtidige kontingent, dvs. 150 kr. 

for aktive og 75 kr. for passive.  

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleant 

Den hidtidige kasserer (John og Lisa ønskede ikke genvalg). Det var ikke muligt ”at overtale” nogen til – 

på nuværende tidspunkt - at påtage sig kassererjobbet /alternativt sekretærposten. Beslutningen blev 

herefter, at Tove Fisker (D7 Bell) uden for bestyrelsen varetager kassererjobbet for 1 år. Ifølge 

vedtægterne skal der være 3 medlemmer i bestyrelsen og da hver båd tæller som ét medlem, kan Tove 

Fisker ikke være i bestyrelsen, idet sekretæren (Jeppe Fisker) i forvejen er i bestyrelsen. Mogens Dahl 

(D18 Zilla) indvilgede i at indgå i bestyrelsen (uden specifikke opgaver). 

 

Britta Eriksen (D6 La Mouette) blev valgt til første suppleant og Per Priess (D49 Diana) blev valgt til 

anden suppleant. 

 

Bestyrelsens sammensætning er herefter således: 

Formand:  Janus Bech (D 22 Soffi) 

Sekretær:  Jeppe Fisker (D 7 Bell) 

Bestyrelsesmedlem Mogens Dahl 

Kasserer (uden for bestyrelse) Tove Fisker (D7 Bell) 

1. suppleant: Britta Eriksen 

2. suppleant: Per Priess 

 

Pkt. 6: Valg af revisor og revisor suppleant 

Hanne Lenskjold (æresmedlem) blev genvalgt som revisor. Rie Klit (D3 Dixi) blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

Pkt. 7: Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

Formanden takkede Chresten Klit for det store arbejde med hjemmesiden og overrakte en vingave som 

påskønnelse herfor. 

Tove Fisker (D7 Bell) fremviste en skitse til en folder med en kort præsentation af klubben. Folderen er 

beregnet til udsendelse til ikke-medlemmer. Den vil bl.a. komme til at foreligge på nettet beregnet på 

udprintning. Klubbens medlemmer kan så give den til ikke-medlemmer, som de kender. 

 

Per Priess (D49 Diana) omtalte muligheden for at have drabant 30 bådenes historie på hjemmesiden. Han 

omtalte også nogle scrapbøger om drabant 30, som var lagt frem til gennemsyn. 

 

Jeppe Fisker (sekretær) foreslog, at koden til den lukkede del af hjemmesiden bliver ændret hvert år. Der 

var enighed herom. Det vil ske efter nytår med orientering til de, der har betalt for det foregående år. 

 

Jeppe Fisker orienterede om den tidligere aftalte ordning, hvorefter man tilkendegiver (mail til 

sekretæren), at indkaldelse til træf /generalforsamling kan udsendes på mail (vist med * i 

fartøjsfortegnelsen). Det har særlig betydning i år, hvor der ikke skal udsendes stander. Med de nye 

portosatser er det vigtigt, at klubben kan begrænse omkostningerne. 

 

 

 



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

Næste træf  /generalforsamling holdes i Assens (Lillebælt) 2-3.juni 2012. Lystbådehavnen ligger ved 

siden af campingpladsen med udmærkede hytter (for de bilende). 

 

Vintermøde holdes 14.januar 2012 på Fyn (sandsynligvis Fåborg eller Kerteminde). Arne (æresmedlem) 

vil forsøge at få Fritz med. Fritz arbejdede i en årrække ved Nilling og kender Drabantbådene bedre end 

nogen anden. Det vil give mulighed for at få nogle gode diskussioner og nyttige informationer. 

 

 

Mogens Dahl (dirigent)                                                                      Jeppe Fisker (sekretær) 


