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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2012 og budget 2013
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag: Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen: a) formand for en 2-årig periode.
b) et bestyrelsesmedl. for en 2-årig periode.
Valg af:
a) suppleant
b) revisor
Eventuelt.

Formanden bød de fremmødte deltagere velkommen, med en særlig velkomst til de nye HR 29
sejlere i klubben. Han orienterede kort om eftermiddagens program, hvori der var indlagt et
foredrag med Elvstrøm Sejl. Han glædede sig over et pænt fremmøde og håbede på en god og
konstruktiv generalforsamling.
Elvstrøm sejl kom med et virkelig godt indlæg omkring syning af sejl og hvilke duge der benyttes
efter de forskellige behov vi som sejlere har. Se desuden mail fra kassereren.
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.
Dirigenten foreslog de fremmødte navneopråb, så referent og nye medlemmer blev
orienteret om de tilstedeværende bådes besætninger.
Følgende både var repræsenteret:
141 Rosborg, 184 Afrodite, 197 Coco, 202 Funny Girl, 297 Marie, 305 Valkyrien,
313 Hvidsky og 319 Olga.

ad. 2. Formand Boye fremlagde kort bestyrelsens beretning, der var udsendt til alle
medlemmer i efteråret.
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), der balancerede med et overskud
på kr. 6.370,75, der overvejende skyldes et sponsorat fra Charlotte og Bo Hold (HR
forhandler i DK) på kr. 5.000,00 og aflyst træffestævne i Ballen.
Beholdningen pr. 31/12-2012 er kr. 16.551,16.
Der er ingen restancer, 2 udmeldinger, 1 nyt medlem. Ny medlemsliste fremsendes.
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Regnskabet blev godkendt.
Ole Hansen gennemgik det fremlagte budget (kopi vedlagt). I budgettet er igen afsat
et beløb kr. 10.000,00 til afholdelse af vort HR29 stævne i Ballen med et håb om at
vejret vil tilsmile os.
Budgettet blev godkendt.
Kassereren bad medlemmerne om at meddele ændret mail adresse.
Generalforsamlingen opfordrede medlemmerne til ved salg at tilbagelevere det
udleverede hæfte ” Vort Smukke Skib”, og opfordre de nye ejere til
medlemskab.
Hæftet må ikke udleveres til ny ejer, kan kun erhverves ved medlemskab.
ad. 4. Kontingentet blev fastsat til uændret kr. 175,- pr. år.
ad. 5. Ingen forslag.
ad. 6.

a) Boye Andersen (319 Olga) genvalgt for en 2-årig periode
b): Ole Hansen (197 Coco) 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 fremviste sin fine halvmodel af vort smukke skib, som han gerne vil sætte i
produktion, såfremt der er interesserede nok. Prisen vil ligge omkring kr. 1.000,-.
Der blev bestilt 1 stk. (313).
Karsten spurgte om nogen havde udskiftet motor, 313 havde.
Debat om afholdelse af HR29 stævne i Ballen i 2013, hvor Kristi himmelfartsdag er
så tidligt som den 9. maj, så der var overvejende ikke stemning for denne week-end,
så der var enighed om at lægge den i en forlænget week-end den 31/5 – 03/6. 2013.
Boye reserverer plads og sejlerstuen.
Aktiviteter i denne forbindelse er ikke fastlagt, men gode råd er velkommen.
På vor hjemmeside vil der fremover blive direkte link til Elvstrøm sejl og svensk
udbyder af trædæk.
Jonna (305) omtalte besøg hos Walsteds bådværft på Thurø, gennemgang af
glasfiber- og træ reparationer m.m., meget positivt og grupper var velkommen.
Jonna undersøger mulighederne for et besøg af HR29 klubben i efteråret.
Boye og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden,
med et håb om en god sejlsæson og et godt træf i Ballen til alle.
Poul Wellejus (305), referent

