
Referat fra generalforsamling i HBK  21-03-2018 kl. 1900 i
klubhuset

           29 stemmeberettigede medlemmer fremmødt

                                                                                                                                       
.

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.
           
                 

HBK generalforsamling 2018
Bestyrelsens beretning for 2017

Vores sæson 2017 startede med både generalforsamling og åbnings reception for Cafe 
Mågen næsten samtidigt.

Jytte og Ebbe er kommet rigtig godt i gang i vores køkken og har lavet flere nye tiltag så 
det tegner godt for fremtiden.

Ved havnens generalforsamling blev det foreslået at havnen skulle skifte navn og på en 
ekstraordinær generalforsamling blev dette vedtaget, så nu er Hundige Bådklub 
hjemmehørende i Greve Marina.

Vi fik klaret vores standerhejsning og en ny sæson kom i gang.

Vild med vand arrangementet havde Mågen valgt et holde en anden dag end resten af 
landet, der var flere aktiviteter som året før og havnen fik gjort opmærksom på sin 
eksistens, men 
et lignende arrangement der vil komme lørdag den 9/6 2018 og der er det landsdækkende

Vores bade og toiletrum havde gennemgået en renovering tidligere men der manglede 
lofterne en overhaling så dette blev gjort i sommerens løb.
Samtidigt blev vores hjertestarter flyttet således at den er tilgængelig hele døgnet uden 
nøgle

Bestyrelsen har afholdt de sædvanlige fællesmøder med SHS og samarbejdet på 
havneøen fungerer fint.
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Sejlerskolen har ligget stille men klubbåden kom i vandet for at deltage i kapsejlads og 
dette kunne have udviklet sig til noget forfærdeligt under klargøring af båden.
Vores lokale kapsejlads er tilsyneladende noget som kan fungere der er da mange både 
der deltager sommeren igennem.

Vores fiskeri afdeling mente at deres nye hus kunne fejre 10 års jubilæum og i betragtning 
af de så gode tider for fiskeriet ville de sponsere noget levende musik til vores afrigger fest,
så det blev en god aften med god mad og musik (tak for det)

Vi fik ønsket hinanden godt nytår den 31/12 kl. 1200 med boblevand og kransekage vældig
godt besøgt og fint arrangement af Jytte og Ebbe.

Vi prøvede at lave et par fælles arrangementer i vinter men de blev desværre begge aflyst. 

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.
         Forbliver uændrede kommende periode

                    
5   Behandling af evt. indkommende forslag
     Bestyrelsen forslag ang. vedtægtsændringer kunne ikke vedtages ,da 

                     generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig grundet manglende 
                     fremmøde.
                     Der bliver derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
    
                6   Valg af formand på lige årstal. 

    Steen Christensen blev genvalgt. 

                    7   Valg af øvrige bestyrelse:                .
    På lige årstal valg af  3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

                     Bestyrelsesmedlemmerne Peter Karlshøj, Pia Frausing og Ole Pedersen
                       blev alle genvalgt.
                       Som nye suppleanter blev Brian Krøyer og Peter Olsen valgt. 
 

8   Valg til havnebestyrelsen 
     Til havnebestyrelsen blev Ole Pedersen genvalgt.
     Ny suppleant blev Brian Krøyer

9   Valg til Trivsel: 
     Udgår.

10  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

                                                                                                                                                       2 af 3



.     På valg er , Kirsten Tonnung og  Susan Mai Andresen
                     . 

        Kirsten Tonnung og Susan Mai Andresen  blev genvalgt som revisorer
      Som ny suppleant blev Henrik Hare valgt.

11  Valg af udvalg
       Sejlerskoleudvalg : Aksel Glæsner og Steen Christensen.
       Aktivitetsudvalg : Pia Frausing med hjælp fra resten af bestyrelsen.
        

12  Eventuelt.
                      Gitte Frausing klagede over rod i det gamle masteskur.
                      Ø udvalget kunne oplyse der bliver rettet op på det.
                      Havnen øen har fået ny hjemmeside maagen-gm.dk og alle blev opfordret  

      til at opdatere personlige data, til havnekontoret på mågen og til s/i havnen.

      Knud Jespersen takkede bestyrelsen for det gode arbejde den udfører.

      Dirigenten takkede herefter for god ro og orden
      

Dirigent                                                                  Referent
Henrik Hare                                                           Finn Martinsen

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