
Referat General Forsamling 24. januar 2015 - Skovgården

Punkt 1: Valg af ordstyrer.
Inez blev valgt som ordstyrer.

Punkt 2: Formandens beretning.
Sissel afholdte formandens beretning.
Stine Holst fortalte om Kina udvalgets arbejde. Konklusionen er at vi ikke skal af sted, idet vi ikke har 
hørt noget og er blevet opmærksomme på at Vikingeskibsmuseet i Roskilde har sendt et skib af sted.
Formandens beretning er godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 3: Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.
Anders gennemgik det omdelte regnskab. I 2014 havde vi et overskud på 1534 kr. efter alt er betalt, 
inklusiv tilbagebetaling af lån. Indtægter 118.000,11. Udgifter 116.559,08.
Grundet budgetteret underskud de kommende år synes kassereren at kontingentet skal fastholdes.
Bestyrelsen sigter efter at have en så stor økonomisk ”buffer”, idet økonomien er meget afhængige af at
de nuværende skippere kan sejle.

Punkt 4: Medlemsstatistik. 
Rikke gennemgik medlemsstatistik.
40 familie
45 enkelt
23 passiv
10 interesse
I alt 118
5 medlemmer er røget ud, 5 nye er kommet ind.
Det er blevet meget lettere at få folk til at betale efter vi er tilmeldt betalingsservice.

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastholdes.
Enkelt 600
Familie 1200
Støtte 200

Punkt 6: Sommerens sejladser
Claus og Ulf kan kun sejle uge 30
Thomas sejler på uge 31, men ikke som skipper. Jeppe og Karl sejler som skippere.
Sissel tager uge 29, sammen med Morten.
Flemming vil gerne have en ”pensionist” tur på 4 dage før sommerens sejladser. 

Punkt 7: Aktiviteter 2015
Påsken: Kobber i bundmalingen skal skrabes af og ny uden kobber skal påføres.
Knæ skal efterses.
Masten er lidt for høj. Så den skal på et tidspunkt kortes af.
Michael skal smede nogle ringe til forstærkning af masten.
Madkasser skal gøres lysere.
Søsætning lørdag i påsken. 4. april.
Havnefest: 20. juni. Havnen vil gerne have at vi kommer og fester med. Eventuelt med lidt sejlads.



Ophal: lørdag den 3. oktober.
Ladbyskibet skal søsættes i år.
Bernd arbejder stadig på hovedet.
Flemming ønsker der tages stilling til Æslets fremtid. Sissel undersøger ejerskab, og derefter tages der 
stilling
Ole og Michael sørger for at det træ vi ikke skal bruges sættes til salg.

8) Valg ifølge lovene
Kasper, Rikke, og Sissel er på Valg.
Hanne forslår Anne til bestyrelsen. 
Sissel foreslår Johan, til bestyrelsen.
Karl stiller op.
Sissel modtager genvalg
Tim modtager genvalg til suppleant.
Inez modtager genvalg til suppleant. 
Alle valgt, Anne som akkrediteret. 

Valg af revisorer – 
Indstiller Svend og Steffen – valgt.

Fondsansøgningsudvalg
Anne og Arne.
Teknisk Udvalg
Ole Robot, Karl, Michael, Bjørn, Thomas, Henriette, Jeppe.
Sovsekande
Rikke

Evt.
Forslag om at ændre § 8, - henstilles at bestyrelsen kikker på det.

- Bakker op om køb af ny jolle, forslag om at GF opfordre til køb af ny 
o Bestyrelsen tager stilling

- Henriette – forslag om lånejoller
- Ønske om ny kæde
- 40 års jubilæum for skibslaget i 16.
- Logbog for sejlegenskaber (Jeppe)
- Oversigt over lejrpladser mv. (Brad) 
- Solen går ned 17.35 
- Ønske om at have Imme til at ligge i sejlklar tilstand, er der et behov?
- Skal vi have en påhængsmotorløsning? Vil man, vil man ikke?
- Hvorfor skal skibet op? Frostsprængning mv. 

Referenter: Johan og Sissel Kondrup 


