Referat af generalforsamling i Snekkeklubben / Bådelauget Freja 11.03.17
Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent og referent.
Maria er dirigent, Nanna er referent.
2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
Godkendt.
3) Tilsynets beretning ved John.
Emanuel taler som nærmeste arvtager på Johns vegne. I den forgangne sæson har
der været 18 sejldage i alt, hvoraf to har været uden båd! Et af togterne kunne
nemlig ikke gennemføres pga manglende tilslutning, men 5 medlemmer (heraf 4 fra
bestyrelsen) valgte at tage noget af udstyret med på en lejrtur ved Corselitze.
Sidste år planlagde vi 6 togter og gennemførte de 4 med båd plus lejrturen.
Tilsynet udviser bekymring over skipperantallet. Vi mangler nye skipperføl. Det skal
dog påpeges, at vi endnu ikke har været nødsaget til at aflyse togter pga
skippermangel.
Generalforsamlingen tilslutter sig tilsynets beretning.
4) Bådsmandens beretning ved Hans.
Freja har det meget godt i betragtning af, at hun er en 20 år gammel dame. Hans
forudser ingen større reparationer i år. Årerne har det ikke så slemt, men der kan
godt bruges nogle flere.
Der var varsling om forhøjet vandstand i januar. Hans og Nanna tog til Vordingborg
og sikrede, at Freja ikke kunne drive nogen steder.
Hans’ beretning blev godkendt, men affødte en diskussion om årer. Vi har længe
haft planer om at overtage årer fra forskellige roklubber. Lola foreslår, at vi køber en
ny åre hvert år. Lola og Maria kontakter Københavns Roklub og SAS igen.
5) Regnskab ved Joe samt evaluering af nyt kontingent og skibsbidrag.
Foreningen har i det forgangne år haft udgifter for omtrent 10300kr (bankgebyr,
havneleje, søsætning, optagning, forsikring og vedligehold), samt indtægter for
omtrent 19000kr (kontingent, skibsbidrag, overskud og donationer). Foreningens
samlede kapital er pt. omtrent 54000kr. Økonomien vurderes som sund. Det er godt
at have lidt på kistebunden i fald der kommer større uforudsigelige udgifter.
6) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag.
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på 200kr/år og skibsbidrag på
100kr/person/dag.
Hvis foreningens medlemmer laver en lejrtur som alternativ til togtaflysning,
foreslår bestyrelsen, at der betales halvt skibsbidrag. Vedtaget blev besluttet.
Generalforsamlingen besluttede at bibeholde det nuværende kontingent og
skibsbidrag, indtil der kommer nye forslag.
7) Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 4. marts
Nihil.

8) Planlægning af forårsklargøring - aftales på forårsmødet.
Årerne skal slibes, lakeres og males. Freja skal skrabes, males og tjæres. Sliskerne til
rullesæderne og spændholterne skal renses. Freja skal søsættes i starten af maj.
Bestyrelsen foreslår:
lørdag 8. april: Hans, Tine, måske Gitte, måske Joe.
skærtorsdag 13. april: Tine, Maria, Emanuel, Hans
Anden påskedag mandag 17. april: Lola, Hans, Anne, Emanuel, Tine, måske Maria
Lørdag 22. april (buffer): Nanna, Gitte, Joe, Lola, Tine, Hans
9) Planlægning af togter. Påsken ligger meget sent i år, så bestyrelsen foreslår:
Majtogt 19.-21. maj:
Emanuel (skipper), Tine (koordinator), Lisa, Nanna, Karen, Thomas, (Gitte), (Anne)
Pinsetogt 2.-5. juni:
Lars Mikael (skipper), Joe (koordinator), Tine, Maria, Lisa, Karen, (Gitte), (Anne), (Cecilie)
Sommerweekendtogt 30. juni - 2. juli:
Emanuel (skipper), Hans (koordinator), Nanna, (Tine), (måske Karen og Thomas)
Ugetogt (uge 30) 22.-29. juli (evt 24.-29. juli):
Joe (skipper), Lola (koordinator), Tine, Maria, Lisa, Lotte, (Gitte), (Hans), (Nanna)
Augusttogt 18.-20. august:
Emanuel (skipper), Lola (koordinator – eller Maria), Hans, Nanna, Joe, Tine, (Anne),
(Maria), (Gitte), (Lisa)
Svampetogt 9.-10. september:
Emanuel (skipper og koordinator), Tine, Nanna, (Gitte)
10) Valg til bestyrelsen: Hele bestyrelsen genopstiller, men nyvalg er velkomne!
Hele bestyrelsen med suppleant blev genvalgt.
11) Valg af revisor.
Lisa blev valgt til revisor.
12) Eventuelt.
Lister: På forum i tråden ”Lister til Downloade” ligger de lister, vi bruger ombord, så de kan
downloades og printes. Koordinatoren på det enkelte togt skal digitalisere
optællingslisterne (foto eller indscanning) og lægge den på næste togts tråd på forum.
Lola nævner den mulighed at anskaffe en påhængsmotor og bruge den, når vi ikke kan
skaffe roere nok.
Tak for et godt møde! Nanna

