
Dagsorden til generalforsamlingen: 
 
Deltagene både: 3, 7, 14, 19, 20, 22, 24, 42, 46, 53, 56 og 58 
Deltagene personer: 22 
 
1. Valg af dirigent 

- Janus Bech blev valgt 
- Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og deraf 

beslutningsdygtig 
 

2. Formandens beretning (Vedlagt som bilag) 
- Formand Kjeld Johansson gennemgik sin beretning, som efterfølgende 

blev godkendt. 
- Som respons på formandens beretning kommenteres det, at 

facebookgruppen medvirker til synliggørelse af klubben, og at det er flot at 
kunne fastholde medlemstallet og faktisk øge det - særligt ud fra den 
betragtning, at der kun er lavet lidt over 60 både, og at en relativt stor 
procentdel af disse allerede er medlemmer.  

 
3. Aflæggelse af regnskab 

- Kasserer Tove Fisker gennemgik regnskabet, som blev godkendt  
i. 36 medlemmer har betalt - der er restance på en båd, som er set sat 

til salg  
ii. 2 passive medlemmer har betalt  

iii. Udgifterne til porto er mindre end i de forrige år  
iv. Flere har allerede betalt for 2019 
v. Depositummet fra vintermødet 2018 er blevet tilbagebetalt og vil 

således fremgå som en indtægt i regnskabet 2018 
vi. Der er indkøbt nye standere, hvilke posteres i regnskabet 2018  

 
4. Fastlæggelse af kontingent 

- På baggrunden af årets regnskab ser formanden ingen grund til at hæve 
kontingentet. Dette vedtages - således er kontingentet fortsat 150 kr for 
aktive medlemmer og 75 kr for passive.  

 
5. Valg af bestyrelse og suppleant.  

 
Bestyrelse 

- Formand (Kjeld Johansson modtog ikke genvalg) 
i. Bestyrelsen foreslog Niels Hofman Hansen, som blev valgt  

- Nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Niels Hofman Hansen, som blev valgt 
som formand 

i. Bestyrelsen foreslog Steen Lundager, som blev valgt 
- Tove Fisker blev genvalgt som kasserer udenfor bestyrelsen.  
- Sekretær Martin Raal (ikke på valg i år)  

 
Suppleanter 

- Erik Sørensen blev valgt.  
- Henrik og Yvonne Edvardson (ikke på valg i år) 

 
 



6. Valg af revisor og suppleant 
- Janus Bech blev valgt til at fortsætte som revisor. 
- Der blev ikke valgt nogen suppleant for revisoren. 

 
7. Indkomne forslag 

- Ingen 
 

8. Eventuelt 
- Der er stemning for at fortsætte med vintermødet og bred enighed om, at 

flere kommer til vintermødet, fordi det er hyggeligt - dog behøver der 
måske ikke altid være et emne og en udefra til at komme og fortælle om 
dette emne. I den forbindelse foreslås det, at nogle af klubbens medlemmer 
måske med udgangspunkt i en masse billeder kunne have lyst til at fortælle 
om ture og om gode steder. Ved håndsoprækning besluttes det, at 
vintermødet afholdes d. 19 januar 2019. Bestyrelsen fastsætter senere 
lokationen.  

- Der udleveres standere på vintermødet hvert andet år. Hvis man synes en 
stander trænger til at blive skiftet inden da, kontaktes klubbens sekretær. 
Dette bør tilføjes på hjemmesiden.  

 
9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. 

- 1. Juni 2019 
- Lokation: enten Årø, Årøsund eller i dette område. Keld påtager sig rollen 

at undersøge dette nærmere.  
 
  



Billag: 
 
Formandens beretning. 
 
Året 2017 var for sejlere et lidt blandet foretagende mht. vejret. Dog var 
vejret til generalforsamlingen i Assens den 27. maj 2017 flot alle tre 
dage. Vi kunne sidde udendørs til lørdag aftens gallamiddag og samtidig 
nyde de forbipasserende sejlbåde, der sejlede Fyn rundt. 
Lørdag formiddag var vi på en tur Torø rundt til fods. 
Der skal bla. lyde en tak til Erik Sørensen, der tog hele turen fra Nøtterøy 
i Norge sammen med sin datter til Assens, Fyn for at se og være sammen 
med andre Drabant-30-sejlere. 
Vintermødet den 13. januar 2018 var denne gang lagt i Frederikssund, 
hvor Jeppe D7 Bell (tidligere sekretær) var primus motor. 
Vi kunne ikke selv deltage, da vi havde barnedåbsfest samme weekend. 
Det tekniske indslag var denne gang: Sejl, vedligehold og trim ved Jan 
fra Quantum Sails. 
Indholdet fra vintermødet ligger på Drabant 30.s hjemmeside under: 
Indtryk fra vintermødet ved Jeppe. 
Dagligdagen i klubben kører som sædvanlig godt, idet vi har gode folk 
som Chresten til at holde hjemmesiden ajour. Det er jo klubbens ansigt 
udadtil. 
Martin - vores nye sekretær - gør ligeledes et rigtig godt stykke arbejde. 
Tak for dette. 
Der skal også lyde en stor tak til vores kasserer Tove, der har styr på 
finanserne og med medlemstallet. Tove har desuden fået lavet T-shirts 
med Drabent-30-logo på. 
Vi har haft tilgang af to nye ejere, som vil være medlem. De har købt hhv. 
nr. 59 (Busser) og nr. 60 (Buller). De tidligere ejere af nr. 60 (Buller) Peter 
og Inge Buhl valgte at blive passive medlemmer. 
Vi har i dag 32 både, som er medlemmer i klubben og der er muligvis én 
mere på vej, nemlig båd nr. 9 (Columbine), som har kontaktet klubben pr. 
mail og bedt om at blive medlem. 
Mht. Facebook, så er der 41 medlemmer, som følger med i, hvad der sker 
både i Drabant-30-klubben og hvad andre Drabent-30-ejere går og laver. 
 
Der bliver både stillet spørgsmål og lagt fine billeder op af folks sejlture. 
Det er ikke kun Drabant-30-ejere, der er på gruppen. Der er også nogle 
Drabant-38, som følger med i, hvad vi går og laver. 
Med hensyn til at hverve nye medlemmer prøver Martin af og til at gøre 
opmærksom på klubben via Facebook. 
 
Kjeld D. Johansson 
 


