Snekkeklubben / Bådelauget Freja
Generalforsamling og forårsmøde
lørdag d. 15. marts kl. 16-18
i festlokalerne, Vodroffs Tværgade 3E, Frederiksberg.
Dørene åbner kl. 15.30, så man kan få sig en sludder og en kop kaffe inden mødet!
Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
3) Tilsynets beretning ved John
4) Bådsmandens beretning ved Hans
5) Regnskab ved Joe
6) Indkomne forslag
7) Bestyrelsens forslag
a. Fotopolitik / netetikette
b. Børnemedlemskab
8) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag
9) Planlægning af forårsklargøring
10) Planlægning af togter
11) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
12) Valg af revisor
13) Eventuelt
ad 1) Valg af dirigent og referent
Ordstyrer: Wilhelm
Referent: Nanna
ad 2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Referatet blev godkendt.
ad 3) Tilsynets beretning ved John:
Tilsynet har en god fornemmelse af, hvordan det går i klubben. Tilsynet kunne dog godt ønske, at
der kom flere nye medlemmer. Det ville være rart for alle sejlende. John foreslår at lave opslag i
aviser o.l. John føler sig fortrøstningsfuld og håber på en god sæson.
Emanuel supplerer: 2013 blev der planlagt 5 ordinære togter og gennemført 4. Kaffeturen til
Oringe måtte aflyses. Ved de andre 4 togter var der nye medlemmer med hver gang. Ulfs togt
kunne desværre ikke gennemføres.
Ad 4) Bådsmandens beretning ved Hans:
Sidste år blev der lavet en del reparationer på Freja – nye løftinger - hvilket var dyrt og omfattende.

Hans forudser ikke, at der kommer noget i år. Årerne er noget medtagne, så hvis nogen har nogle
kontakter eller kender en roklub, der gerne vil af med deres årer, så er vi meget interesserede i
indriggerårer.
Så I år skal Freja stort set kun skrabes, males og tjæres. Dertil skal årerne ordnes og diverse.
ad 5) Regnskab ved Joe:
For 2013 er der et underskud på 4485kr, hvilket dels skyldes den større reparation af løftingerne
sidste år, dels vores forsikring. Der mangler endnu at blive betalt for vinterkajplads 2100kr. Joe
undersøger, om vi kan få en billigere forsikring. Indtægterne sidste år var på ca. 17000kr, hvilket er
flot. Det går i den rigtige retning.
Freja er 15 år nu og vil komme til at koste mere i vedligehold fremover.
Emanuel foreslår, at den kommende bestyrelse arbejder på en bedre balance ml. udgifter og
indtægter.
ad 6) Indkomne forslag: nihil
ad 7a) Fotopolitik ved Emanuel: Der har været en gældende fotopolitik for Snekkeklubbens
hjemmeside, men tingene har ændret sig siden. Bestyrelsen foreslår: ”Hvis folk kan genkendes og
billedet kan opleves som blufærdighedskrænkende, må billedet ikke offentliggøres uden
vedkommendes accept.”
På baggrund af diskussionen besluttes følgende:
- På hvert togt tager man emnet op på linje med andre forventningsafklaringer.
- Hvis folk kan genkendes og/eller billedet kan opleves som
blufærdighedskrænkende, må billedet ikke offentliggøres uden vedkommendes
accept.
ad 7b) Børnemedlemskab
Tilsynet anbefaler vedtægtsændringen. 19 ud af i alt 24 stemmeberettigede medlemmer stemte
for forslaget, 12 ved fremmøde og 7 ved fuldmagt. Vedtægtsændringen blev vedtaget om
børnemedlemskab med følgende tilføjelse til vedtægterne §5 som supplement til fundatsens pkt. 4
Medlemskab:
”Børnemedlemskab: Børn under 18 år kan opnå børnemedlemskab ved at have
mindst en forælder som betalende medlem. Børnemedlemskab er gratis og giver ikke
stemmeret. Skibsbidrag betales på lige fod med almindeligt medlemskab.
Børnemedlemmer deltager altid ved skippers/tilsynets godkendelse.”
Desuden indføjes beslutningen fra sidste generalforsamling om passivt medlemskab:
”Passivt medlemskab kan opnås ved betaling af halvt kontingent og der opnås ikke
stemmeret. Passive medlemmer opnår aktivt medlemskab ved at betale differencen

mellem de to typer af medlemskab. Herved opnås ret til sejlads og
stemmeberettigelse.”
ad 8) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag:
Foreningens økonomi diskuteres og følgende ændring blev besluttet:
Aktivt medlemskab
500kr/år
Passivt medlemskab
250kr/år
Nye medlemmer
250kr/år
Skibsbidraget på 55kr/sejldag blev fastholdt.
Bestyrelsen har besluttet, at man fremover betaler skibsbidrag samt evt. kontingent inden
togtafgang.
ad 9) klargøring: Årerne skal slibes og lakeres, der skal ryddes op på Britas loft, Freja skal skrabes,
tjæres og have bundmaling, kisterne skal kigges efter, samt det løse. Følgende arbejdsdage er
planlagt:
Lørdag 05.04
Søndag 13.04 (palmesøndag)
Torsdag 17.04 (skærtorsdag)
Mandag 21.04 (2. påskedag)
Lørdag 26.04 (buffer)

Nanna, Tine, Hans, Anne, Marc
Lola, Joe, Maria, Hans
Hans, Time, Gorm, Blåberg
Tine, Gorm, Anne, Søs, Emanuel, Lola, Hans

ad 10) planlægning af årets togter: Der er planlagt 6 togter i alt:
St. Bededagstogt 16.-18. maj: Emanuel, (Søs), Nanna, og Marc
Pinsetogt 7.-9. juni: Maria, Lola, Anne, Tine, Hans, Gorm, Emanuel, Karen, Blåberg, Nanna, Erik, Joe
Ugetogt uge 30 (søndag d. 20. – 27. juli): Lola, Hans, Gorm, Tine, Maria, Joe, Nanna
Augustweekend 8.-10. august: Gorm, Tine, Hans, Søs, Nanna, Blåberg + skipper
Augustweekend 22.-24. august: Lola, Emanuel, Hans, Joe, Anne, Jan Blåberg, Nanna
Septemberweekend 13.-14. september: Søs, Maria, Joe, Emanuel, Lola, Hans, Marc, Nanna
ad 10 og 11) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Blåberg, Emanuel, Tine, Joe, Hans og Nanna genopstiller og genvælges til bestyrelsen.
Marc vælges til bestyrelsen.
Anne og Liv genopstiller genvælges som suppleanter.
ad 12) Valg af revisor:
Lola genvælges til revisor.
ad 13) Eventuelt

Marc foreslår at lave en mand-over-bord-manøvre på hvert togt. Skipperforummet vil tale om det.

Nanna (referent)

