Referat fra generalforsamling i HBK 15-03-2017 kl. 1900 i
klubhuset
23 stemmeberettigede medlemmer fremmødt
Hundige 29-03-2017
.

1 Valg af dirigent.
Henrik Hare blev valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og gav derefter ordet til
formanden.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsens beretning for 2016
Året der gik i 2016.Vi startede med generalforsamling i marts måned hvor der var et par
ting som krævede godkendelse fra medlemmernes side.
Dette handlede om istandsættelse af vores bade og toiletrum samt en start på udskiftning
af taget på klubhuset.
Begge dele blev godkendt af generalforsamlingen og ekstraordinær indbetaling på 500,00
kr til tag renoveringen vedtaget så arbejdet kunne i gang sættes og færdig gøres i
sommerens løb.
Vi fik klaret vores standerhejsning og en ny sæson kom i gang.
DS og FLID havde lavet et tiltag for lystbådehavne i hele landet som havde til formål at
sætte fokus på vores fritidsinteresse som er lystsejlads.
Begge klubber her på ”Mågen” deltog aktivt og der kom en masse mennesker og besøgte
havnen til dette arrangement som er døbt Vild Med Vand.
Et lignende arrangement vil komme i august 2017
2016 var også jubilæums år for Hundige Bådeklub 40 år blev klubben i marts måned.
Vi havde valgt at fejre det den sidste lørdag i august hvor det vejr mæssig passede bedre
til udendørs aktiviteter.
Dagen blev fejret med brunch, konkurrencer, aftenbuffet og tilslut en svingom til levende
musik.
Alt i alt en god dag hvor alle deltagere hyggede sig.
Tak til deltagerne (det er rart at lave noget når der er opbakning til det) og tak til
festudvalget for et godt arrangement.
Bestyrelsen har afholdt de sædvanlige fællesmøder med SHS og samarbejdet på
havneøen fungerer fint.
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Sejlerskolen har ligget stille og klubbåden har stået på land dette skyldes en manglende
tilmeldings interesse, vi for se hvordan 2017 udvikler sig.
På slutningen af året og efter vores stander kom ned fik vi nye ansigter i vores køkken vi fik
stiftet bekendtskab med Jytte og Ebbe som havde dækket op til vores nytårskur på en
hyggelig måde.
Vi glæder os til et godt samarbejde fremover.
Tilsidst tak til alle som har bidraget med aktiviteter for HBK
Herefter blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
3 Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
samt budget for det kommende år.
Der var ingen kommentarer.
Herefter blev regnskabet sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
Det fremlagte budget blev ligeledes enstemmigt vedtaget.
4 Fastsættelse af kontingent og indskud.
Punktet blev behandlet under punkt 5.
5 Behandling af evt. indkommende forslag
Bestyrelsen havde forslået en forhøjelse af kontingentet med kr. 100,- og
indskud til kr. 300,- . De ekstra penge skulle så indbetales til en klubhusfond .
Der var blandt medlemmerne stemning for at indsætte flere penge, men da
forhøjelsen sker i samarbejde med SHS og er afstemt på et fællesmøde, til
godkendelse på begge klubbers generalforsamling , kunne vi ikke ændre
beløbet.
Herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget.
6 Valg af formand på lige årstal.
Udgår i 2017.
7 Valg af øvrige bestyrelse:

.

På ulige årstal valg af kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
På valg er, kasserer: Aksel Glæsner(genopstiller) bestyrelsesmedlemmerne:
Bent Lorentzen(genopstiller ikke) og Finn Martinsen(genopstiller) samt suppleant
Leif Thygesen(genopstiller) .
Som kasserer blev Aksel Glæsner genvalgt.
Finn Martinsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Leif Thygesen blev genvalgt som suppleant.
Der skulle herefter findes et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Bent Lorentzen og
Jens Bondo Rasmussen meldte sig som kandidat. Bent fortrød sin beslutning og
ville godt fortsætte 1 år mere.
Dette udløste store protester fra flere medlemmer der mente man ikke kunne vælges
for kun 1 år.
Bent tilbød derfor at blive valgt for 2 år og derefter gik vi til afstemning .
Resultatet blev : Bent 12 stemmer Jens 9 stemmer og 2 blanke
Bent blev dermed valgt som bestyrelsesmedlem.

8 Valg til havnebestyrelsen
Udgår i 2017
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9 Valg til Trivsel:
Udgår.
10 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
. På valg er , Kirsten Tonnung og Susan Mai Andresen
.
Kirsten Tonnung og Susan Mai Andresen blev genvalgt som revisorer
Som ny suppleant blev Eivind Arneke valgt.
11 Valg af udvalg
Ingen udvalg aktive
12 Eventuelt.
Ole Pedersen informerede om at havneafgiften fremover skulle betales på en
gang, og ikke de to rater som hidtil, men der desværre var sket en fejl hos
Nets, så ikke alle medlemmer havde fået besked derom.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden

Dirigent
Henrik Hare

---------------------------------

Referent
Finn Martinsen

------------------------------------
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