
Generalforsamling Kalvø vikingeskibslag 2019

Dagsorden

 Valg af ordstyrer
 Formandens beretning
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 Fremlæggelse af medlemsstatistik
 Indkomne forslag
 Valg ifølge lovene
 Fastsættelse af kontingent
 Sommerens aktiviteter 
 Eventuelt

Vi starter vanen tro med fællessang: Immes lanterne, akkompagneret af Nils T

1) Valg af ordstyrer

Anne valgt til ordstyrer, Sissel Referat.

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Et punkt mangler på dagsorden, fastsættelsen af kontingent, det er sat ind. 
Ny dagsorden godkendt. 

2) Formandens beretning

(Thomas bidrager med tekst)

Beretningen blev godkendt

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kommentar til regnskabet.

Det er revideret.

Spørgsmål/bemærkninger til regnskab:

Lånet er nu tilbagebetalt.

Regnskabet blev godkendt.

4) Fremlæggelse af medlemsstatistik

Sekretær Johan præsenterede medlemsstatistikken. Han fortalte at tallet er udtryk for medlemsomfanget i januar 
og at der typisk er lidt flere om sommeren.

Bestyrelsen vil lave en velkomstside til nye medlemmer på hjemmesiden, hvor man får mere at vide om hvad der 
sker i foreningen. Bestyrelsen vil også lave en opfølgning i forhold til de medlemmer der shopper, og ikke fortsætter
i foreningen.   



Pause, Fællessang og reklameindslag om salg af Imme Sangbog og Imme CD

5) Indkomne forslag

Bestyrelsen besluttede i 2018 at revidere vedtægterne. Revideringen indbefatter en omstrukturering, og derfor 
fremgår det ikke af det fremsendte forslag, hvordan det adskiller sig fra de eksisterende vedtægter.

Arne Mortensen har pr. mail til foreningens medlemmer beskrevet hvordan de adskiller sig.  

Diskussion og fremsættelse af ændringsforslag

Der var en diskussion af flere emner i vedtægterne: forslag om at man gennemgår alle vedtægterne og får klarhed 
om tegningsretningen. 

Ungdomsrepræsentant

Der blev spurgt ind til om den nye tekst betyder at ungdomsrepræsentanten skal stille op til bestyrelsen på lige 
vilkår med de ordinære ungdomsrepræsentant. 

Det blev påpeget, at 

- formuleringen nu er en afskaffelse af ungdomsrepræsentanten i den form vi har i dag, hvor man som ung 
kan gå ind i bestyrelsen for at arbejde for en mærkesag. Nu skal ungdomsrepræsenanten indgå som 
ordinært medlem i bestyrelsen

- Krav om at ungdomsrepræsentanten skal indgå som ordinært medlem i bestyrelsen kan give nogle 
problemer hvis personen er under 18.

Forslag om, at ungdomsrepræsentanten fortsætter som i sin nuværende form og at den ændring i vedtægterne 
slettes.

Diskussion om, hvem der tegner bestyrelsen og om man kan fritage en evt. ungdomsrepræsentant fra at tegne 
bestyrelsen. I dag tegner hele bestyrelsen foreningen, da andet ikke er specificeret i vedtægterne. 

Ændringsforslag: Der blev stillet ændringsforslag til formuleringen, så det fremgår at der af og blandt unge 
medlemmer under 25 kan vælges en ungdomsrepræsentant, der ikke har stemmeret.  

Beslutning: Ændringsforslaget blev besluttet

Tegningsret

Det blev spurgt om det er et problem med den nuværende tegningsret. Det var det ikke, så derfor foreslås ingen 
ændringer.

Gentagelser

Der var forslag om mindre rettelser med henblik på at slette gentagelser og lignende.

Beslutning: Godkendt

Konti



Det foreslås at ændre formuleringen om foreningens konti til foreningens passiver og aktiver 

Beslutning: Godkendt

Frister

Det foreslås at indkaldelsesfristen til GF ændres fra 14 til 28 dage.

Begrundelse: at Medlemmerne får længere frist til at indsende forslag til bestyrelsen indkaldelses kommer ud, til 
fristen for forslag.

Beslutning: Godkendt

Det samlede forslag med ændringsforslag blev sat til afstemning: Vedtaget 

Emilie laver opslag til unge medlemmer efter Generalforsamlingen om ungdomsrepræsentanten. 

6) Valg ifølge lovene

Bestyrelse

På valg er: Anders N, Anders L, Johan. Anders N genopstiller ikke.

Esben indstilles til bestyrelsen.

Anders L, Johan og Esben blev valgt.

Suppleant

Mette genopstiller som suppleant. 

Keld indstilles til valg.

Keld og Mette er valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Thomas læste mail op fra Preben og Lisbeth. Lisbeth genopstiller ikke til revisor. 

Revisor

Jan opstiller som revisor. Han blev valgt.

Ulf foreslås som revisorsuppleant. Ulf blev valgt. 

7) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingenterne fortsætter som hidtil. Hertil kom general forsamlingen med en række forslag.



Kommentar/forslag

Det blev foreslået at vi genovervejer rabat på 1.gangskontingent. Det blev diskuteret. Det blev også diskuteret om 
der er mulighed for at indføre et ungdomsmedlemsskab. 

Der stemmers om:

1) Uændret grundpris (1200/600/200) Beslutning: Vedtaget
2) Afskaffe førstegangs rabat (800/400) Beslutning: Vedtaget 
3) Halv pris (af grundpris) til folk på SU Beslutning: Vedtaget
4) Halv pris (af grundpris) til unge under 25 Beslutning: Vedtaget

8) Sommerens aktiviteter 

Der bliver 3 sejluger; Thomas uge 28, Claus uge 29 og Ulf uge 30. Der er enkelte pladser i uge 29 og 30.

Bestyrelsen spurgte om respons på den tidlige planlægning af sommerens sejlads.

Det blev påpeget at det kan være problematisk at skipperne skal melde ind før generalforsamlingen, for begrænser
muligheden for at aspiranter kan melde sig på banen. Det bliver skippernes og ikke generalforsamlingens problem 
hvis der ikke kan bemandes skippere på 3 uger. 

9) Eventuelt

Kriterier for skipperudvælgelse

Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling pålagt at foreslå kriterier for skippere. Bestyrelsen har udarbejdet et 
forslag som blev fremlagt og diskuteret. Dels er der et ønske om nogle gennemsigtige krav, samtidig er det vigtigt 
at fastholde at det er en konkret vurdering af den enkeltes egnethed der bør være afgørende. Det eksisterende 
skipperteam varetager vurderingen af egnethed. 

Bestyrelsen tager bemærkningerne med tilbage.

Lyskost

Lyskosten efterlyser arbejdskraft. 

Det blev spurgt om man kan få freelanceopgaver. Svaret er ja 😊

Mariann melder sig som frivillige.

Sejlerskole/intro til nye

Forslag om sejlerskole for unge og nye…og mindre nye.

Forslag om illustration med ord på rig til hjemmeside… Opgave til skipperteamet.

Håndbog for besætning 😊  mere rokering undervejs

Logbog

Forslag til skippergruppen om design af logbog og opmåling af mast så den kan kortes ned 



Hyldest til Anders for hans indsats som kasserer

Han indstilles og hyldes med sovsekanden. 

Merchandise 

Salgsfremstød for sangbog og CD. Henvendelse hos Nils T

Restsalg på tøj. Henvendelse hos Brad. Ideer til nye produkter gives til Brad.

Kraningsudvalg

Ideer til hvordan vi mindsker kraningsudgifter modtages gerne. Johan er kontaktperson. 

Forslag: Gubi, Bredebro. Firma der billigt kan producere vogne, køretøjer med særlige behov.

Hjemmeside

Hjemmesiden har fået et facelift.  www.toenderskibslag.dk vil også fortsætte men vi har en ny adresse. Ny adr er 
www.immesejr.dk. Tjek den ud, den er flot.

Fordeling af opgaver:

Køkken: Bjørn

Toiletter: Karen

 Stuen: Esben

Gang: Keld

Luk: Thomas og Bjørn

Kaffe: Claus, Ane og Sanne

Mad; Marianne, Sanne, Sine

Opvask: Johan, Jan og Esben og Brad

Mad, penge og mm

 


