HR-29 KLUBBEN
REFERAT
0rdinær generalforsamling
4. marts 2012 kl. 15.00 på Dragørfortet i Dragør.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2011 og budget 2012
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag:
Valg til bestyrelsen: b) et bestyrelsesmedl. for en 2-årig periode.
Karsten Rasmussen (villig til genvalg)
Valg af:
a) suppleant
Chresten Overbeck (villig til genvalg)
b) revisor
Svend Olesen (villig til genvalg)
Eventuelt.

Formanden bød de fremmødte deltagere velkommen til denne 25 års jubilæums generalforsamling.
Han glædede sig over et pænt fremmøde og håbede på en god og konstruktiv generalforsamling.
ad.1.

Formanden foreslog som dirigent Chresten Overbeck (297 Marie).
Chresten blev valgt med akklamation.
Som sekretær valgtes Poul Wellejus (305 Valkyrien)
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, da den i december var bekendtgjort i Formandens rundskrivelse.
Dirigenten foreslog de fremmødte navneopråb, så referent og nye medlemmer blev
orienteret om de tilstedeværende bådes besætninger.
Følgende både var repræsenteret:
S 26 Mare , 141 Rosborg, 184 Afrodite, 194 Rasmine, 197 Coco, 207 Ara, 297
Marie, 305 Valkyrien, 319 Olga.

ad. 2. Formand Boye fremlagde kort bestyrelsens beretning, der i anledning af jubilæet var
suppleret med et godt tilbageblik over de forgangne 25 år.
Den skriftlige beretning er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
ad. 3. Kassereren Ole Hansen (197 Coco) fremlagde og kommenterede det af Svend (202)
(Funny Girl) reviderede regnskab (kopi vedlagt).
Regnskabet balancerede med et underskud på kr. 35,75, og en beholdning pr. 31/12
– 2011 på kr. 10.180,41.
Regnskabet blev godkendt.
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Ole Hansen gennemgik det fremlagte budget (kopi vedlagt). Der i kraft af det
forestående jubilæumsstævne og indkøb af 100 stk. nye standere vil resultere i et
underskud på kr. 6.550,00, hvilket vil blive taget af vor opsparede beholdning.
Budgettet blev godkendt.
ad. 4. Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 25,00.
Forhøjelsen blev godkendt, kontingent herefter kr. 175,00 pr. år.
ad. 5. Ingen
ad. 6. b): Karsten Rasmussen (141 Rosborg) genvalgt for en 2-årig periode.
ad. 7. a): Suppleant: Chresten Overbeck (297 Marie) genvalgt
b): Revisor: Svend (202 Funny Girl) genvalgt.
ad. 8. Ole (197 Coco) overrakte formand Boye en beskeden gave, en god flaske vin med to
glas indgraveret med HR logo, som tak for de 25 år som formand for vor lille klub.
Tilsvarende tilfalder ligeledes vor revisor igennem de 25 år.
I forbindelse med vort jubilæumstræf blev der nedsat en lille arbejdsgruppe, hvis
opgave det er at finde på aktiviteter til fælles udfoldelse, Birgitte 297, Jonna 305,
Ole 197.
Væsentlig argument for et medlemskab er det gode netværk, vi i klubben kan dele
med hinanden for løsning af eventuelle problemer eller blot gode råd.
Det er glædeligt at mange indsender spørgsmål om det en eller andet vedr. vort
” skiv”, og at rigtig mange er parat med viden til løsninger.
Ole Hansen (Coco) fremviste sin særdeles smukke glasfiber halvmodel af vor HR
29, der kan købes i begrænset omfang hos Ole.
Olle (S26) fortalte og fremviste sine erfaringer og billeder fra sit arbejde med
aftagning af gammelt teak dæk. Båden skal ikke igen have teak dæk.
Der var mange livlige debatter båd og båd imellem hen over bordet med gode råd og
ideer til hinanden.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, selvom
det til tider var vanskeligt at overholde dagsordenen, der var meget at snakke om.
Formanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen, og håbet om
en god sejlsæson til alle.
Dragør Fortet var igen den helt rigtige rammer for vor generalforsamling i
Københavns området, tillige med en god forplejning fra restauratøren.
Poul Wellejus (305), referent

