HR-29 KLUBBEN
REFERAT
0rdinær generalforsamling
6. marts 2016 kl. 10.30 på Museumsøen, Vikingeskibsmuseet, Roskilde.
Før generalforsamlingen havde bestyrelsen arrangeret en guided tur på Vikingeskibsmuseet med
”Smag på vikingetiden”. Vi fik en grundig og meget kvalificeret rundtur afsluttende med diverse
smagsprøver og mjød.
Generalforsamlingen afholdtes i Cafe Knarr.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for 2015.
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015 og budget 2016.
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
a) bestyrelsesmedl. for 2 år, på valg er Ole Hansen (villig til genvalg)
Valg af suppleant for 1 år: På valg er Henning Jørgensen (genopstiller ikke).
Valg af revisor: På valg er Svend Olesen (villig til genvalg).
Eventuelt.

Formanden Boye Andersen bød de fremmødte velkommen, og glædede sig over et godt fremmøde i
modsætning til sidste år, hvor der kun deltog 2 både.
ad.1.

Formanden foreslog som dirigent Chresten Overbeck (tidl.297 Marie)
Chrestren 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, 184 Afrodite, 197 Coco, 207 Ara, 216 Freja, 220 Arusa, tidl. 297
Marie, tidl. 305 Valkyrien, 319 Olga.
Synd for dem der gik glib af dette fine arrangement.

ad. 2. Boye berettede kort om årets træf, eller rettere mangel på samme, som desværre
måtte aflyses pga. manglende deltagelse. Der er i det hele taget en vigende
tilslutning til de tiltag bestyrelsen igangsætter.
Boye stillede spørgsmål om HR 29 klubbens fremtidige berettigelse, og gjorde
opmærksom på det af bestyrelsen udsendte forslag til klubbens ophævelse, som skal
behandles under punkt 5 indkomne forslag.
Formandens beretning er udsendt i efteråret til alle.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
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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. 7.3736,00 der overvejende skyldes aflyste træf i Ballen.
Beholdningen pr. 31/12-2015 er kr. 22.247,17.
Ole meddelte at klubben i dag tæller 55 medlemmer plus 2 bådløse, 3 er udmeldtStander kan normalt bruges i flere år, der blev i 2015 udleveret 29 stk.
Ny medlemsliste fremsendes.
Regnskabet blev godkendt.
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, som dog
sandsynligvis ikke bliver til noget pga. kalenderen.
Der er igen i år budgetteret med et underskud kr. 1500,00, hvilket dog så ikke vil
blive aktuelt.
Kassereren bad medlemmerne om at meddele ændret mail adresse.
Budgettet blev godkendt.
ad. 4. Kontingentet blev ændret til kr. 100,00 – for 2016.
ad. 5. Bestyrelsens forslag er fremsendt til alle medlemmer om opløsning af klubben.
Motivering og Procedure er endnu engang vedhæftet som bilag.
Karsten (141) gennemgik motiveringen og proceduren om ophævelse af klubben, og
fremhævede i særdeleshed den vigende opbakning og interesse til bestyrelsens
arrangementer.
Bestyrelsen har ofte efterlyst forslag til aktiviteter for at holde klubben i gang, men
der kom ingen tilbagemeldinger, ligeledes har der været ønske om et træf i Øresunds
regionen, og selvom klubben stillede økonomiske midler til rådighed, er det aldrig
blevet til noget.
Forslag om at klubben barberes ned til kun at omhandle rådgivning og udveksling af
ideer, evt. gennem face book med Ole (197) som tovholder. Vi vil savne den hjælp
andre medlemmer kan give.
Der har været et ønske fra HR Klubben om at integrere HR29 klubben i denne. Det
var der ikke stemning for.
Hvad kan det enkelte medlem bruge klubben til?
Vi har et års tænkepause, da der skal udskrives en ekstraordinær generalforsamling i
forbindelse med vor generalforsamling næste år. I denne tid er bestyrelsen pålagt at
fremsende oplæg til medlemmerne senest den 1. maj 2016, så medlemmerne skal
tilbage melde senest den 1. september 2016.
Afstemning, skal klubben nedlægges: 7 stemmer For, 1 stemme Imod.

ad. 6.

a) Ole Hansen (197 Coco) genvalgt for en 2-årig periode

ad. 7.

a): Suppleant: Peter Feldstein (216) for en 1-årig periode.
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ad. 8.

Revisor: Svend (202 Funny Girl) genvalgt.

ad. 9. Zinkanoder til flex o fold propeller udgået.
Karsten viste tykkelsen på dækket, en udsavning til dæksgennemføring.
Der blev udtrykt ønske om en erkendtlig hed til bestyrelsen.
Tak til Karsten (141) for et godt arrangement.
Boye og dirigenten takke for god ro og orden, og ønskede alle en god sæson, med et
forhåbentlig bedre vejr end 2015 havde givet.

Poul Wellejus (tidl. 305), referent

