Snekkeklubben / Bådelauget Freja
Referat fra generalforsamling og forårsmøde lørdag d. 14. marts kl. 16-18
i beboerlokalet på Burmeistersgade 6 st.th., 2300 København S
Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent
a. Lisa er dirigent, Nanna referent.
2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
a. Referatet blev godkendt.
3) Tilsynets beretning ved John
a. Lars Mikael gav beretning for tilsynet. John har konsulteret logbogen og
kan konstatere en lille fremgang i forhold til forrige sæson. I 2014 blev
der sejlet et weekendtogt mere end i 2013. Fremtiden tegner lys for
foreningen.
4) Bådsmandens beretning ved Hans
a. Båden har det udmærket lige nu. Der forudses ingen større
reparationer lige foreløbig. Dog er årerne efterhånden lettere nedslidte.
I år bliver de hentet til København og ordnet. Alle opfordres til at
spørge omkring efter årer. Vi har brug for 3,85m lange indriggerårer af
træ.
b. Mange af vores redningsveste er rigtig gamle. Nyprisen er ca. 350kr pr.
stk. Der bør være navn på vores redningsveste.
i. Marc og Anna kigger efter redningsveste, Liv laver et opslag på
DBA. Liv er koordinator. Anna og Marc vil flydeteste
redningsvestene.
ii. Tilføjelse: inden aftenens udgang havde Anna skaffet 8-12
redningsveste.
5) Regnskab ved Joe
a. Sidste år gav et overskud på omkring 10.000kr. Dels er der blevet sejlet
lidt mere, dels har der ikke været nogen større udgifter forbundet med
båden. Joe har tegnet en ny og billigere forsikring for foreningen. Det er
fint, at vi kan oparbejde lidt kapital i tilfælde af større udgifter til båden.
i. Emanuel er fortsat bekymret for, at vi ikke oparbejder nok
midler.

6) Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 7. marts
a. Nihil.
7) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag
a. Joe og Nanna fremlage forskellige modeller for kontingent og
skibsbidrag. Kontingentet søges sænket og skibsbidraget hævet. Tanken
er, at dem, der sejler mest, også betaler mest.
b. Følgende blev enstemmigt besluttet:
i. kontingent: 200kr
ii. skibsbidrag 100kr
iii. distinktionen ml. hvilende og aktivt medlemskab ophæves,
således at alle betaler 200kr om året i kontingent.
iv. Nye medlemmer får fortsat de første 2 sejldage gratis, men der
betales fuldt kontingent.
c. I forhold til den eksisterende model bliver det dyrere fra den 8. sejldag.
Til gengæld fordeles udgifterne over hele sejlsæsonen.
d. Dette skal evalueres på næste generalforsamling.
8) Planlægning af forårsklargøring - aftales på forårsmødet.
a. Hans foreslår følgende datoer:
i. 3. april (langfredag): Lola, Hans, (Anna), Tine, Marc, Joe
ii. 6. april (2. påskedag): Hans, Anne, Nanna, (Anna)
iii. 11. april (lørdag): buffer: Tine, Hans
iv. 12. april (søndag): Maria, Lisa, Marc, Joe, (Anna)
v. 19. april: buffer
b. Årerne bringes til Vanløse d. 3. april. Anna og Marc assisterer med
klargøring af årerne.
9) Planlægning af togter. Bestyrelsen foreslår følgende:
a. Kr. Himmelfart 14.-17.05: Anna, Hans, Marc, Emanuel, Joe, Lars Mikael
b. pinsen 23.-25.05: Karen, Thomas, (Silas), Anna, Hans, Lisa, Maria, Liv,
Joe, Emanuel, Anne, Lars Mikael
c. 5.-7. juni (5. juni er grundlovsdag – dvs. der er mulighed for at tage af
sted allerede torsdag aften): Lars Mikael (Emanuel er backup-skipper),
Anna, Nanna
NB! Det afgøres i pinsen, om dette togt gennemføres!
d. 19.-21. juni: Lisa, Maria, Joe, Anna, Hans, Nanna, Emanuel (skipper)

e. 3.-5.juli: Karen, Thomas, (Silas), Anna, Joe, Hans, Nanna, Lola
NB! Lars Mikael eller Emanuel er skipper!
f. ugetogt 25.07-01.08: Tine, Anna, Joe, Lola, Marc, Hans, Nanna
g. 22.- 23. august: Tine, (Silas), Anna, Lisa, Hans, Joe, Nanna, Emanuel
(skipper), Lola, (Anne)
h. 19.-20. september: (Karen, Thomas), Tine, (Silas), Anna, Lisa, Emanuel,
Joe, Hans, Nanna, Anne, Marc
10)

Valg af bestyrelse og suppleanter:
a. Joe, Nanna, Tine, Emanuel, Hans og Marc blev genvalgt til bestyrelsen.
Liv og Anne blev genvalgt som suppleanter. Endvidere valgtes Anna som
suppleant. Vi byder Anna velkommen!

11)

Valg af revisor
a. Lola blev genvalgt som revisor.

12)

Eventuelt
a. Det blev bl.a. diskuteret, hvordan vi kan forbedre billedaftenen i
efteråret, så flere deltager.

Tilmelding til forårsklargøring og togter sker på www.snekkeklubben.dk.
Tak for et godt møde!
Nanna

