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Referat fra Drabant 30 klubbens generalforsamling i Årøsund 1. juni 2013

Generalforsamlingen blev afholdt i i bådelaugets lokale i det det lokale 
medborgerhus på havnen i Årøsund.

Der deltog 19 personer fordelt på 9 både: D7, D14, D18, D22, D24, D31, D40, D46, 
D60 samt æresmedlemmerne 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. 

Bestyrelse (følgende er på valg):
- Mogens og Lilli Dahl (D18 Zilla)
- Tove Fisker – kasserer uden for bestyrelsen (D 7 Bell) *)

Suppleanter (følgende er på valg): 
- Kjeld og Birthe Johansson (D58 Blue Bird)
- Henrik og Yvonne Edvardson (D31 Luna)

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

Formanden (Janus Bech - D22) bød velkommen.

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Niels Hofman Hansen (D46) blev valgt. Niels konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet.

Ad pkt. 2: Formandens beretning
Janus omtalte  det vellykkede vintermøde i Juelsminde, hvor der havde været 
deltagelse af Peer Høj, Sondrup Marine Service og Jørgen Jørgensen, 
Marinekonsulenten (Taulov). Motorspørgsmål havde været hovedtemaet, men mange 
andre spørgsmål var også blevet taget op.

Klubben har fået 4 nye medlemmer. Udsendelse af folder til ikke-medlemmer var én 
af årsagerne.



Klubbens hjemmeside har stor betydning for at klubben kan fastholde medlemmerne 
og få nye medlemmer. En stor tak til Chresten Klit (D3), der sikrer, at hjemmesiden 
har et højt kvalitetsniveau.

Bestyrelsen har kendskab til salg af 2 drabant 30. Priserne er faldet og dermed følger 
vi den generelle tendens.

Janus bragte en hilsen fra 3 af vore medlemmer, der pga. sygdom ikke kunne være til 
stede, nemlig Egon og Hanne Lenskjold (æresmedlem), Chresten og Rie Klit (D3) og 
Preben Bork (D20). Egon er desværre afgået ved døden 15.juli.

Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 3: Aflæggelse af regnskab
Tove Fisker (D7) præsenterede regnskabet og nævnte, at hun tilstræber en gradvis 
overgang til, at regnskabet følger kalenderåret og dermed at kontingenterne 
medregnes i regnskabet for det år, de vedrører. Hidtil har vi kunnet se, at tidligt 
indbetalte kontingenter blev medregnet i ét regnskabsår, mens senere indbetalte 
kontingenter blev medregnet i det følgende regnskabsår.

Hun oplyste, at klubbens konto vil blive flyttet til Nordea (er nu sket) og at den 
hidtidige konto i Danske Bank vil blive nedlagt til august, så klubben undgår at 
skulle betale gebyr.

Niels (D46) har sponseret de foldere, der blev udsendt til ikke-medlemmer. De har 
som nævnt allerede givet resultat.

Tove fremviste prøver på en T-shirt, som var blevet fremstillet med klubbens logo 
(fra emblemet) påtrykt. Det er ikke muligt til rimelig pris at få det broderet, idet der 
er for mange farver.

Efter nogen diskussion blev konklusionen, at Tove går videre med at få fremstillet en 
T-shirt af god kvalitet. Som logo bruges klubbens stander og nedenunder teksten 
"Drabant 30 Klubben". Udkast hertil rundsendes pr. mail til klubbens medlemmer til 
evt. kommentarer inden godkendelse over for producent.

Såfremt det er muligt tilstræbes en løsning, hvor den enkelte - med henvisning til 
klubaftale - kan bestille selv (og måske få tilføjet bådnavn). Klubben afholder 
éngangs omkostninger (max. 1000 - 1500 kr.)

Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2014 blev fastsat uændret, dvs. 150 kr. For passive medlemmer 75 
kr.



Ad pkt. 5: Valg af bestyrelse og suppleant
- Mogens og Lilli Dahl (D18 Zilla) blev genvalgt.
- Tove Fisker blev genvalgt som kasserer uden for bestyrelsen
- Suppleanter

- Henrik og Yvonne Edvardson (D31 Luna) samt
- Kjeld og Birthe Johansson (D58 Blue Bird) blev valgt som hhv. 1. og 

2. suppleant.

Ad pkt. 6: Valg af revisor og revisorsuppleant
- Hanne Lenskjold (æresmedlem) blev genvalgt som revisor.
- Arne Nielsen (æresmedlem) blev valgt som revisorsuppleant.

Ad pkt. 7: Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

Ad pkt. 8: Eventuelt
Det kommende vintermøde blev diskuteret, hhv. tema og sted. Konklusionen blev, at 
hovedtemaet skal være "Strøm i båden". Stedet vil afhænge af, hvor vi kan få en 
specialist på området - blot skal det være "vest for Storebælt". Sekretæren tager 
kontakt til Kjøller for at få et navn på en ekspert. Tidspunktet bliver én af 
weekenderne i midten af januar 2014.

Ad pkt. 9: Fastsættelse af dato for næste generalforsamling
Stedet bliver Hov (mellem Horsens og Århus). Tidspunktet bliver fredag den 30.maj 
2014 (det er i Kr. Himmelfart ferien). Der er i øvrigt en lokal campingplads med 
hytter for de, der ønsker denne form for overnatning (kørende). 


