HR-29 KLUBBEN
REFERAT
0rdinær generalforsamling
1. marts 2015 kl. 15.00 i Fredericia Idrætscenter.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 og budget 2015
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.

Kassereren Ole Hansen bød de fremmødte deltagere velkommen, og berettede at formand Boye
Andersen desværre var forhindret i deltagelse ved generalforsamlingen, da han var styrtet på sin
cykel.
ad.1.

Formanden foreslog som dirigent Karsten Rasmussen (141 Rosborg)
Karsten blev valgt med akklamation.
Som sekretær valgtes Poul Wellejus (tidl.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, 197 Coco, 216 Freja, tidl. 297 Marie, tidl. 305 Valkyrien, 323 Sofia.
Desværre alt for få deltagere, det var synd for dem der gik glib af denne
eftermiddag.

ad. 2. Ole berettede kort om Boye’s uheld og kommenterede Boye’s udsendte beretning i
efteråret. Træffet i Ballen med ca. 10 både var vellykket og begunstiget af godt vejr.
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 underskud
på kr. 1.657,55 der overvejende skyldes køb af standere til flere år.
Beholdningen pr. 31/12-2014 er kr. 14.874,17.
Ny medlemsliste fremsendes.
Regnskabet blev godkendt.
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Ole Hansen gennemgik det fremlagte budget (kopi vedlagt). I budgettet er afsat et
beløb kr. 6.000,00 til afholdelse af vort HR29 stævne i Ballen med et håb om at
vejret vil tilsmile os.
Der er igen i år budgetteret med et underskud kr. 1.875,00, hvilket igen vil tære på
vor beholdning, men det er ikke meningen, at vi skal oparbejde en kapital.
Da ikke alle behøver en ny stander hvert år, skal medlemmerne aktivt tilkendegive
ønsket ved indbetalingen af kontingentet.
Kassereren bad medlemmerne om at meddele ændret mail adresse.
Budgettet blev godkendt.
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): Karsten Rasmussen (141 Rosborg) genvalgt for en 2-årig periode.

ad. 7.

a): Suppleant: Henning Jørgensen (198 Soffy) genvalgt
b): Revisor: Svend (202 Funny Girl) genvalgt.

ad. 8.

Ole gjorde opmærksom på at vi skulle være påpasselige med vore vanter og stag,
vore både er efterhånden af ældre dato og enkelte kordeller kan være sprunget,
desuden er det vigtigt at vantskruer er smurte så gevindet ikke slides.
Debat om afholdelse af HR29 stævne i Ballen i 2015, hvor Kristi himmelfartsdag er
så tidligt som den 14. maj, der var overvejende stemning for afholdelse i Kristi
Himmelfarts dagene.
Boye reserverer plads og sejlerstuen.
Aktiviteter i denne forbindelse er ikke fastlagt, men gode råd er velkommen.
Inden selve generalforsamlingen startede var der et yderst interessant og for os
relevant foredrag af premierløjtnant Niels Damkjær fra SOK, der fortalte bredt om
søværnets skibe og aktiviteter i forbindelse med overvågning og søredning, og ikke
mindst nytten af lystfartøjers interesse for olieovervågning.
Foredraget gav anledning til mange gode spørgsmål til SOK.
Ole 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 (tidl. 305), referent

