Referat af generalforsamling
Snekkeklubben / Bådelauget Freja 17.3.2018
1) Valg af dirigent og referent.
Lisa er dirigent og Joe er referent.
2) Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
Der er en tilføjelse til pkt. 6 ang. afregning for lejrtur hvis et togt må aflyses
pga. for få tilmeldte: Bestyrelsens forslag om halvt skibsbidrag blev diskuteret
og vedtaget af generalforsamlingen 2017.
3) Tilsynets beretning ved Lars Mikael.
Der har været gennemført 3 togter, 8 sejldage med 33 deltager, heraf flere
gengangere. Klubben tegner 19 betalende medlammer.
Tilsynet arbejder på at samles og har været repræsenteret ved et af
bestyrelsens møder.
4) Bådsmandens beretning ved Hans.
Der forventes ingen større reparationer i den kommende sæson. Der er blevet
indkøbt 10 nye åre og båden står pænt.
5) Regnskab ved Joe.
Regnskabet er godkendt med et overskud på 2500,6) Fastsættelse af kontingent og skibsbidrag.
Da der ikke var forslag til at ændre praksis, blev det besluttet at fortsætte med
200,- i kontingent og 100,- i skibsbidrag.
7) Indkomne forslag.
Onsdag d. 14.3. var Brita og Joe til Nordeafondens arrangement ”Kysten er
klar” i Vordingborg for at blive klogere på, hvad der gives støtte til. Joe
fremlagde de væsentlige punkter og der blev diskuteret hvad vi som forening
har brug for økonomisk hjælp til. Desuden snakkede vi også om hvilke
projekter vi i så fald har overskud til at gennemføre.
Der blev nedsat et udvalg bestående af Silas, Emanuel og Lars Mikael, som
skal søge om midler til at promovere foreningen mhp. at hverve nye
medlemmer.
8) Planlægning af forårsklargøring - aftales på forårsmødet.
Der bliver søsætning d. 28. april.
Datoerne for klargøring er som følger:
29.3: Hans, Tage, Tine og Lotte
1.4: Hans. Lotte (Emanuel og Lars M.)
7.4: Hans, Tine og Joe
15.4: Buffer - Lotte (Joe)
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9) Planlægning af togter.
I år vil man skulle tilmelde sig togterne via Billetto, som ikke kræver at man
skal udfylde en længere formular. Desuden kan vi med glæde oplyse, at Ulf
har tilbud at være skipper på ét af togterne.
Togterne er planlagt som følger:
18.-21.5. Pinsetogter: Emanuel (Skipper), Hans (Koordinator), Lotte, Joe, Lisa
Tage og Silas
20.-22.7: Emanuel (Skipper), Joe (Koordinator), Lotte, Hans, Tine og Lisa.
(Tage)
24.-26.8: Emanuel (Skipper), Tine, Hans og Lotte m. søn.
14.-16.9. Ulf (Skipper), Joe, Lotte, Silas og Hans
10) Valg til bestyrelsen.
Jan og Maria har valgt at trække sig fra bestyrelse.
Tage stillede op som bestyrelsesmedlem og Lotte som suppleant. Bestyrelsen
består nu af: Tage, Nanna, Lola, Hans, Tine, Emanuel og Joe samt Lotte som
suppleant.
Der er konstituerende bestyrelsesmøde d. 24.3.
11) Valg af revisor.
Lisa blev genvalg som revisor.
12) Eventuelt.
Tine har fået hul igennem til Politiken, som vil bringe vores folder i forbindelse
med et fritidstillæg i april.
Lars Mikael vil prøve at få vores folder/billeder bragt i TV-øst.
Lola er i gang med at lave en artikel til lokalaviserne sammen med Ellen.
Det vil blive muligt at betale skibsbidrag med MobilePay fra denne sæson.
Tine og Joe tager navigationskursus på aftenskole.

Tak for et godt møde. Joe
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