Forårsmøde / generalforsamling 09.03.13
1: Lisa er ordstyrer, Nanna er referent
2: Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
Joe: Bestyrelsen har en ændring til sidste års referat. Det fremgår kun, at skibsbidraget blev
diskuteret. Ikke at det blev besluttet. Det vil bestyrelsen gerne have ændret.
3: Bestyrelsens beretning:
Hans: Kombinationen af linolie og tjære fungerer fint, så det fortsætter vi med. Løftingerne skal
skiftes. Det koster omkring 5000kr. Vi får hjælp af en snedker til det. Skibet skal jo holdes i stand,
så det kan holde i mange år endnu.
Emanuel på Johns vegne: John er forhindret i at være ved generalforsamlingen. Tilsynet har
suppleret sig selv med Lars Mikael, hvilket er i god overensstemmelse med bestyrelsen.
John er lidt bekymret for, at der ikke er så mange ture. John har været i foreningen i lang tur og har
set både opture og nedture. Sidste år var der et mere togt end forrige år, så vi håber, det er på rette
vej.
4: Regnskab v. Joe: Båden var ude at sejle 4 togter sidste år – et togt mere end året før, og 2 togter
mere end det værste år. Foreningens økonomi ser også sund ud. Vi har haft nogle store udgifter de
forgangne år – kølskinne og rullesæder. I 2012 var der ingen større udgifter, så året er faktisk
kommet ud med et overskud. Forsikringspolicen stiger 5%, så de årlige udgifter stiger lidt.
5: valg til bestyrelse: bestyrelsen genvælges
6: valg af revisor: Moller stiller ikke op til genvalg. Lola stiller op og vælges som revisor.
7: Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag: Bestyrelsen foreslår at vedholde det bestående
kontingent: 400kr/år for almindelige medlemmer, 200kr/år for hvilende medlemmer, 200kr/år for
nye medlemmer; skibsbidrag foreslås også bibeholdt (55kr pr påbegyndt dag). Dette besluttes.
8: Planlægning af forårsklargøring: Freja skal skrabes, smøres, bundmales. Årerne skal gås efter.
Løftingerne skal skiftes – det klarer Hans og snedkeren.
1) Palmesøndag d. 24. marts.: Anne, Lola, Wilhelm, Hans
2) Anden påskedag, mandag d. 1. april: Anne, Joe, Tine, Søs, Maria, Hans
3) lørdag d. 6. april eller søndag d. 7. april (reserve)
4) lørdag d. 13. april (reserve): Blåberg, Søs, Tine, Hans
9: Planlægning af togter:
1) Emanuel laver et pinsetogt 18.-20. maj (lørdag til mandag): Nanna, Emanuel, Anne, Jan,
Lola, Hans
2) Lars Mikael: weekendtogt før sommerferien: 21.-23. juni (m. afslutning Sankt Hans aften):
Tine + nogle måskeer => togtet synes ikke at kunne gennemføres.
3) Emanuel: weekendtogt i uge 29 19.-21. juli: Emanuel, Lola, Søs, Hans, Anne
4) Lars Mikael og Joe: ugetogt i uge 31 (29. juli – 3. august – Tine, Hans, Mette, Joe, Maria,
Lola, Nanna, (Lars Mikael) (Anne stiger måske ombord undervejs)
5) Emanuel: endagstogt / kaffetur til Oringen lørdag d. 10. august Erna, Wilhelm, Erik,
Emanuel, Nanna.
6) Lars Mikael: måneskinstogt 23.-25. august (Tine, Hans, Lola, Mette, Joe, Nanna, måske
Anne)
7) Emanuel: septembertogt d. 20.-22. september (m. fuldmåne og svampe): Tine, Emanuel,
måske Mette, Lola, Joe, Søs, Anne, Nanna, Hans
10: Indkomne forslag: ingen
11: Eventuelt:
Lola spørger, om Nanna vil lave en svampetur til Hareskovene lørdag d. 26. oktober. Det gøres.
Joe: Det kan desværre ikke lade sig gøre at betale de girokort, der er sendt ud. Man må lave en
bankoverførsel i stedet for.

Emanuel fortæller om det nye eventbrite på hjemmesiden.
Nanna præsenterer kort den nye folder.
Mødet er hævet!
Nanna

