
                                                                                                     21.juni 2012

Referat fra Drabant 30 klubbens generalforsamling i Assens 2.juni 2012

Generalforsamlingen blev afholdt kl. 16.00 i Assens Sejlklubs lokale.

Deltagere (21 personer)

D 1, D 3, D 7, D 14, D 18, D 22, D 24, D 31, D 46, D 58 samt æresmedlem Egon og Hanne 
Lenskjold. 

Også i år var vi en blanding af kørende og sejlende.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og suppleant. 

Bestyrelse (følgende er på valg):
- Janus og Karen Bech – formand (D 22 Soffi) er villig til genvalg.
- Jeppe Fisker - sekretær (D 7 Bell)
- Tove Fisker – kasserer uden for bestyrelsen (D 7 Bell) 
Suppleanter (følgende er på valg): 
- Britta Eriksen (D 6 La Mouette)
- Per Priess (D 49 Diana) 

6. Valg af revisor og suppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling.

Formanden - Janus Bech (nr. 22) bød velkommen.

Pkt. 1: Valg af dirigent
Egon Lenskjold blev valgt til dirigent. Egon kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet.

Pkt. 2: Formandens beretning
Janus omtalte
- Vintermødet i Faaborg var en stor succes, både arrangementet , takket være vores lokale medlem 
(D46 - Niels og Pia Hofman Hansen) og indholdsmæssigt. Deltagelse af Nillings gamle 
medarbejder Frits betød eksempelvis, at vi kunne få svar på mange spørgsmål om bådene.



- Hjemmesiden fungerer fint og er blevet en  vigtig informationskilde for medlemmerne. Seneste 
tiltag er en køb / salg afdeling. Janus efterlyste bl.a. turbeskrivelser.

- Der er 3 både til salg. Priserne er også for Drabant 30 påvirket af krisetiden.

Medlemstallet er 30. Det er ganske pænt, henset til, at der kun er lavet 62 både, hvoraf en del er 
solgt til udlandet.

- Janus takkede bestyrelse, webmaster og de lokale medlemmer, der har gjort et stort arbejde for at 
skabe et godt arrangement. 

Bemærkninger til beretningen
- Egon Lenskjold vil sende fotos om drabanternes tilblivelse til webmaster Chresten Klit (D 3).

- Jeppe (D 7) foreslog, at bådejerne sender foto af detaljer fra deres bådindretning til webmaster, så andre 
bådejere kan blive inspireret.

Pkt. 3 og 4: Aflæggelse af regnskab / fastsættelse af kontingent
Tove Fisker (D7 Bell) omdelte og gennemgik regnskabet. Hun pointerede, at lovene intet siger om 
regnskabsår. For at få kontingentindbetalingerne til at passe med det år (og det årsregnskab) som de vedrører, 
er det fremlagte regnskab afsluttet pr. udgangen af februar 2012. Derved vil indtægterne fra kontingentet for 
2012 komme i regnskabet for 2012 /13. Som følge af den tidlige afslutning ender regnskabet for 2011 / 12 
med et mindre underskud, men det skyldes som sagt periodiseringen.

Kontingentet for 2012 indgår fint, så klubbens økonomi er god. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

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

Pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleant
Formanden (Janus og Karen Bech - D 22) blev genvalgt.
Sekretæren (Jeppe Fisker - D 7)
Kasseren (Tove Fisker - D 7) blev genvalgt som kasserer (er ikke medlem af bestyrelsen).

Kjeld og Birthe Johansson - D 58 samt Henrik og Yvonne Edvardson - D 31 blev valgt til suppleanter, hhv. 
som 1. og 2. suppleant.

Pkt. 6: Valg af revisor
Hanne Lenskjold blev genvalgt som revisor.

Pkt. 7: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 8: Eventuelt
Tove Fisker har arbejdet videre med den skitse til folder, der blev vist sidste år i Kongebroen. Det nye udkast 
blev godkendt med den tilføjelse, at der skal henvises til www-adressen.

Folderen er beregnet til omdeling til ikke-medlemmer. Den lægges på hjemmesiden til udprintning og der 
fremstilles et begrænset oplag til uddeling.

Der var enighed om, at der på hjemmesiden etableres link til beskrivelser på andre hjemmesiders artikler 
mv., der kan være relevante for medlemmerne.

Man diskuterede eksempelvis en artikel om tæring. Det er i denne bl.a. foreslået, at "jord" fjernes ved 
landstrømmen for at undgå tæring. Det blev dog gjort opmærksom på, at man ved sådanne forslag skal være 
opmærksom på, at installationen til enhver tid skal være lovlig.



Der var - i lighed med tidligere - nogen diskussion om fremstilling af bl.a. luger til bådene. Det er ikke 
muligt at få de oprindelige luger, men nogle medlemmer har fundet alternativer. Det er emner, der også kan 
medtages på hjemmesiden med links til producenter / forhandlere.

Pkt. 9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling
Næste generalforsamling holdes i første weekend i juni (1 - 2 juni 2013). Sted: i "Trekant - området".

Det blev også aftalt, at der holdes et vintermøde. Tidspunkt og sted ligger endnu ikke fast. Der stiles efter 
perioden slutningen af november til og med januar, med prioritet til januar. Sted: Østlige Jylland.
  


