Referat fra generalforsamling i HBK 20-03-2019 kl. 1900 i
klubhuset
24 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 2019
Bestyrelsens beretning for 2018
Vores sæson 2018 startede med både ordinær og ekstraordinær
generalforsamlinger.
Vores hjemhavn havde ændret navn fra Hundige Havn til Greve Marina og dette
medførte at nogle vedtægt ændringer var nødvendige.
Samtidigt fik vi tilføjet at indkaldelse til generalforsamling kan gøres elektronisk og
hermed spare portoudgifter.
Vi fik klaret vores standerhejsning og som et nyt tiltag lavede vi en fælles stander op
dag for begge klubber og en ny sæson kom i gang.
Vild med vand arrangementet havde Mågen valgt at holde på den landsdækkende
dato 9/6 2018 og der var mange gode aktiviteter og havnen fik gjort opmærksom på
sin eksistens,
Her i 2019 vil arrangementet også være på den landsdækkende dato her på Mågen
og planlægningen er i fuld gang til afholdelse den 25/5 2019
Bestyrelsen har afholdt de sædvanlige fællesmøder med SHS og samarbejdet på
havneøen fungerer fint.
Som noget nyt har vi prøvet at udvige vores samarbejde til at omfatte Greve Sejlklub
vi er 3 klubformænd som har stukket hovederne sammen for at se om vi kan lave
nogle fælles ting
Og det startede i efteråret med et foredrag fra GS om en tur til Caribien.
Vi prøver at se om vi 3 klubber GS -SHS - og HBK i fællesskab kan lave flere ting
sammen.
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Sejlerskolen har ikke ligget stille klubbåden kom i vandet og 2 elever har deltaget i
undervisningen sæsonen igennem og afsluttet med en duelighedsprøve.
Endvidere fik sejlerskolen tilbudt en god og billig båd til undervisningsbrug og det
var tanken at den skulle indgå i et evt. sejlerskolesamarbejde med de 2 andre
klubber men hvis det glipper kan vi altid sælge den igen.
Vores lokale kapsejlads er tilsyneladende noget som kan fungere der er da mange
både der deltager sommeren igennem.
Vores afrigger foregik i år på sædvanlig vis da der ikke var nogle der ville
sponsorere musik i år
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 har lavet et par fælles arrangementer i vinter med orientering fra havn og
forsikringsselskab
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.
Jørgen Hansen spurgte hvad kr.12.900,- i mødeomkostninger dækkede over.
Kasseren kunne oplyse, at ud over alm. mødeomkostninger, dækkede beløbet
også over den årlige julefrokost for bestyrelse og udvalgsmedlemmer med
ledsagere. Jørgen Hansen mente det var mange penge for en frokost.
Herefter tilkendegjorde flere af de fremmødte, at beløbet var rimeligt og nogle
syntes endda at det var billigt, da det trods alt er mange timer der bliver brugt
på arbejde i både klub og ikke mindst ø udvalget.
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
Ingen indkomne forslag.
6 Valg af formand på lige årstal.
Udgår i 2019
7 Valg af øvrige bestyrelse:

.

På ulige årstal valg af kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år og 1 suppleant for 2 år.
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Kasserer Aksel Glæsner blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Finn Martinsen blev genvalgt
Nyt bestyrelsesmedlem : Jens Bondo Rasmussen
Suppleanter for 1 år : Sigurt Magnusson og Thomas Vogeley
Suppleant for 2 år : Lasse Lørup
8 Valg til havnebestyrelsen
Ny suppleant for 1 år blev Aksel Glæsner.
9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
På valg er Kirsten Tonnung, Susan Mai Andresen samt suppleant Henrik Hare

Alle blev genvalgt.
10 Valg af udvalg
Sejlerskolen : Steen Christensen og Aksel Glæsner blev genvalgt og
Henrik Hare blev valgt som nyt medlem.
11 Eventuelt.
Vores formand takkede Ole Pedersen og Bent Lorentzen for deres store
Arbejde gennem mange år. Også Leif Thygesen fik tak for sit arbejde i
bestyrelsen.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden

Dirigent
Henrik Hare

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

Referent
Finn Martinsen

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