
Referatfra generalforsamling i HBK 16-09-2020 kl. 1900 i
klubhuset

21 medlemmer fremmødt, heraf 20 stemmeberettigede

1 Valg af dirigent.
Kirsten Andersen blev valgt

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og gav derefter ordet til
formanden.

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

HBK generalforsaml i ng 2A2A
Bestyrelsens beretning for 2019

Det her er så min sidste beretning som formand for HBK

Vores sæson 2019 startede med ordinær generalforsamling

Vi fik klaret vores standerhejsning og vores nye tiltag med fælles stander op dag
for begge klubber ser ud til at være en god ting og en ny sæson kom i gang.

Vild med vand 2019 fik vi afholdt på den landsdækkende 2515 og der var mange
gode aktiviteter og havnen fik gjort opmærksom på sin eksistens,

Bestyrelsen har afholdt de sædvanlige fællesmøder med SHS og samarbejdet på
havneøen fungerer fint.

Vores samarbeide med Greve Sejlklub og SHS har resulteret i at vi er 3
klubformænd som har stukket hovederne sammen for at se om vi kan lave nogle
fælles ting
Og vi havde i efteråret haft besøg af sejlunionen med et sejl sikkert program som var
et foredrag om emnet og til slut en demonstration af affyring af nødblus og raketter
Det var et indslag som overaskede en del medlemmer

Vi prøver at se om vi 3 klubber G§-§HS-og HBK i fællesskab kan lave flere ting
sammen.

Sejlerskolen har ligget stille og der mangler nye kræfter som vil indgå i det arbejde
at undervise nye sejlere hvordan det er at færdes på vandet

Sejlerskolens nye båd en PD 26 bliver passet og plejet af bådsmand Finn B
Andersen og det var tanken at den skulle indgå i et evt. sejlerskolesamarbeide med
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de 2 andre klubber men det er lidt usikkert om det går op i en højere enhed og hvis
det glipper kan vi altid sælge den igen

Vores afrigger foregik i år på sædvantig vis da der ikke var nogle der ville
sponsorere musik i år
Vi fik ønsket hinanden godt nytår den31112 kl {200 med boblevand og kransekage
vældig godt besøgt og fint arrangement af Cafe Mågen
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.
Regnskabet og budgettet blev godkendt uden kommentarer

4 Fastsættelse af kontingent og indskud.
Forbliver uændrede kommende periode

5 Behandling af evt. indkommende forslag
lngen indkomne forslag.

6 Valg af formand på lige årctal.
Efter mange års godt arbejde for HBK havde, Steen Christensen valgt at forlade
bestyrelsen.
Ny formand blev Brian Krøyer.

7 Valg af øvrige bestyrelse:
På lige årstalvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Pia Frausing og Peter Karlshøj blev genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Carsten Ring.
Nye suppleanter blev Bo Vasby og Tonny Schiewitz.

8 Valg til havnebestyrelsen: 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
Aksel Glæsner genvalgt bestyrelsesmedlem.
Ny suppleant blev Henrik Dalgaard.

9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Susan MaiAndresen blev genvalgt, ny revisor blev Claus Jacobsen

10 Valg af udvalg
Aktivitetsudvalg : Pia Frausing blev genvalgt.
Sejlerskolen : Klubben opfordre alle der har tid og lyst til at undervise eller
bare være med i arbejdet med sejlerskolen om at melde sig. Aksel og Steen
vilii det omfang det er muligt, være med på sidelinjen.

11 Eventuelt.
Gert Mikkelsen savner handling med hensyn til problemet med for lidt vand
på bro 1. Har en bådplads han ikke kan bruge og betaler stadig fuld pris.
Har fået ødelagt en propeller m.m. Har henvendt sig med problemet på S/l
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havnens generalforsamling uden held og henvender sig nu til klubben i håb

om at få hjælp.

Peter Karlshøj kunne på Ø udvalgets vegne fortælle at der arbejdes på'høj-

tryg med at få uddybet og regner med at få bundmaterialet {ernet i vinter.

Liæ nu er et firma (Niras) i gang med at undersøge hvor det kan anbringes.
Brian Krøyer kunne supplere med at fortælle der har været gang i sagen i over
et år, da man har undersøgt muligheden for at få Strandparken eller lshøj kom -

mune til at deltage økonomisk i projektet, da det er via indsøerne og slusen
tilsandingen sker, men uden held.
Gert Mikkelsen regner så med at problemet er løst til foråret.
Gert kunne endvidere fortælle at han gerne vil gå ind i bestyrelses arbejde på et
senere tidspunkt når tiden tillader.

Vores afgående formand Steen Christensen sagde velkommen til Brian som ny
formand
Brian takkede og bad Steen om lidt sparring i starten, hvilket Steen selvfølgelig
tilbød.

Aage Andersen bad den ny formand om at præsentere sig da der nok var en del
der ikke kendte ham.

Brian Krøyer fortalte at han startede på Hejren, men fandt ud af der var
hyggeligere på Mågen. Har i et par år været medlem af HBKs bestyrelse og
glæder sig til at arbejde på at forme fremtiden i havnen. Har sagt ja til formands
posten ,da Steen er med i starten, og en enig bestyrelse der bakker op.
Er ansat i DSB som lokomotivfører og har den fritid der skal til at arbejde med

sagerne.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden

Di Referent

Marti .*za
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