Referat af forårsmøde 11. marts 2016
Ad 1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Rannveig
Referent: Nanna
Ad 2) Godkendelse af sidste års referat:
Godkendt.
Ad 3) Tilsynets beretning ved John
John er ikke til stede, så Emanuel giver beretningen på hans vegne: Emanuel har kigget logbøgerne
igennem. I 2014 sejlede Freja 15 dage, 169 sejldage, dertil fik vi 2 nye gaster. I 2015 sejlede Freja 14 dage,
156 sejldage, og 7 nye gaster ombord. Den forgangne sæson var præget af dårligt vejr, hvilket nok forklarer
de færre sejldage. Ikke desto mindre er der tale om en fremgang for foreningen, idet vi hvert år får flere
nye medlemmer.
Ad 4) Bådsmandens beretning ved Hans
På billedeftermiddagen splejsede vi tovværk og satte kødben på. Tovværket skal jo så fæstnes igen, der skal
splejses og takles. Der skal slibes, males, og logoet skal males op på årerne. Vi har et håb om, at
Københavns Roklub måske har nogle årer til os, når de har holdt 150 års jubilæum til efteråret. Ellers har vi
12 årer, der er i brug og i stand. Så der er lidt at knække! Bestyrelsen foreslår 4 klargøringsdage, hvoraf den
sidste er en buffer.
Anna laver numseblide sædebetræk af liggeunderlag.
Ad 5) Regnskab ved Joe samt evaluering af nyt kontingent og skibsbidrag
Administrationsomkostninger dækker primært bankgebyr. Joe vil kigge efter andre muligheder.
Udgifter løber op på ca. 12600kr.
Indtægterne er kontingenter, skibsbidrag og diverse overskud fra togter m.m.
I år kommer vi ud med et overskud på ca. 6000kr.
Joe vurderer regnskabet som positivt.
Evaluering af kontingent og skibsbidrag: Sidste år sænkede vi kontingentet fra 500kr til 200kr pr. medlem
pr. år og hævede samtidig skibsbidraget til 100kr fra 55kr pr. sejldag. Tanken var at skabe en større balance,
således at folk, der sejler meget, også betaler mere. Joe har regnet lidt på det. I 2015 havde vi en indtægt
på 17.200kr (25 kontingenter + 122 betalende sejldage fordelt på 14 dage). Det er kun lidt mindre end
2014, hvor foreningen tjente 19500kr (21 kontingenter + 163 sejldage fordelt på 15 dage).
De nye satser blev diskuteret. Det blev foreslået at vente nogle år med at lave den endelige evaluering og
eventuelt ændre satserne igen. Det foreslås at sende en venlig reminder om at betale kontingent.
Ad 6) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag
Joe påpeger, at der kommer flere nye medlemmer for hvert år. Hans minder om, at sommeren 2015 var en
dårlig sejlsæson, og mener ikke indtægterne er gået dramatisk ned. Hans foreslår derfor at beholde de
nuværende satser. I forehold til reparationer og foreningens kassebeholdning er det ikke kritisk.

Det blev foreslået ikke længere at give nye medlemmer 2 gratis sejldage. 9 stemte for at annullere de gratis
sejldage for nye medlemmer. 4 stemte imod. 2 stemte blankt. Forslaget blev vedtaget.
Kontingent og skibsbidrag er uændret, dvs. 200kr/år i kontingent og 100kr/sejldag.
Ad 7) Indkomne forslag
Nihil.
Ad 8) Planlægning af forårsklargæring
Søndag d. 10 april: Tine, Nanna, Hans, Lisa
Lørdag d. 16. april: Rannveig, Anna, Tine, Emanuel, Joe (men ikke hans)
Fredag d. 22. april: Anne, Tine, Lola, Hans, Jan
Søndag d. 24. april (buffer): Hans, Tine, Nanna, (Joe)
Anna og Nanna kan hoppe på, hvis det bliver nødvendigt.
Søsætning omkring 1. maj.
Ad 9) Planlægning af togter. Bestyrelsen foreslår følgende:
Pinsetogt 13.-16. maj: Maria, Jan Bertelsen, Anne, Anna, Lukas (barn), Joe, Tine, Pawel, Rannveig, Silas og
Nanna, Ginnie, (og Lisa), Lars Mikael som skipper.
Junitogt 10.-12. juni: Hans, Emanuel, Joe, Tine, Lola, (Silas), (Lisa), (Maria), (Anna)
Juliweekendtogt 1.-3. juli: Karen, Thomas, Nanna, Hans, Emanuel, Anne, Silas, (Tine)
Ugetogt 23.-30. juli: Joe er skipper, Karen, Thomas, Hans, Lola, Tine, Nanna
Fuldmånetogt / augusttogt 19.-21. august: Hans, Joe, Nanna, Emanuel, (Tine), (Silas), Anna, Anders,
Rannveig
Septembertogt 10.-11. september (NB: datoen er rykket!): Nanna, Emanuel, Tine, Lisa, (Silas), (Anna),
(Rannveig)
Togterne bliver lagt op på hjemmesiden om føje tid, hvorefter man tilmelder sig.
Ad 10) Valg til bestyrelsen
Joe, Emanuel, Hans, Tine, Blaaberg og Nanna genopstiller som bestyrelsesmedlemmer.
Anna (suppleant) og Maria blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Lola blev valgt som suppleant.
Ad 11) Valg af revisor
Silas blev valgt til revisorposten.

Ad 12) Eventuelt
Mødedisciplinen blev diskuteret. Bestyrelsen påtager sig opgaven at bringe mere ro omkring mødet og
større klarhed omkring beslutningspunkterne.
Tak for et godt møde!

