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1. Valg af dirigent.
Lars Holmsgaard
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning for det forgående år.
Carl fremlagde bestyrelsens beretning.
Spørgsmål/input til formandens beretning:
Skipper fortalte lidt mere omkring at fiskerihavnen har taget en advokat til
at hjælpe med forhandlinger med By og Havn om forlængelse af vores
lejekontrakter.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt
budget for det indeværende år.
Lene gennemgik regnskab og det kommende budget.
Regnskab vedlagt som bilag.
Det budget bestyrelsen fremlægger lægger op til afholdelse af mange små
arrangementer, hvilket blev taget til efterretning.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der var en længere debat omkring forslaget fra bestyrelsen om at formand
og kassere i bestyrelsen, på samme måde som de øvrige
bestyrelsesposter. Forslaget blev fremlagt på baggrund af en beslutning
ved generalforsamlingen i 2017.

Der blev foretaget afstemning. Der var 33 stemmeberettigede medlemmer
til stede. 25 stemte for bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer.

5. Fastsættelse af kontingent med mere samt kasserens vederlag.
Bestyrelsens forslag taget til efterretning. Det betyder, at kontingentet
ikke stiger i 2018. Der kan dog forventes stigninger de næste år, da
lejen af arealet af By og Havn stiger.
6. Valg til bestyrelsen, tre medlemmer i lige årstal og 4 medlemmer i
ulige årstal.
På valg er Carl-Christian Riestra, Claus Bertung og Mette Skafte
Vestergaard. Alle tre modtager genvalg.
De blev alle tre genvalgt.
Jacob udtræder af bestyrelsen pga. flytning, og der skal vælges et
bestyrelsesmedlem for et år.
Jesper Valentin blev valgt til bestyrelsen for 1 år.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, et medlem i lige årstal og et
medlem i ulige årstal.
Peter Buresø valgt som suppleant (lige år)
Simon fortsætter (ulige år)
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Lars Munk og Lars Holmsgaard genopstiller - genvalgt
Erik er revisor suppleant - genvalgt
9. Valg af en sejleder.
Claus Bertung modtager genvalg - genvalgt
10. Eventuelt.

Der blev spurgt til om det er tilladt at bo i sin båd (båd som fast bolig)
Det blev slået fast, at det må man ikke.
Bestyrelsen har i det forgangne år brugt meget tid på at diskuterer dette
og taget konkret fat i problemerne, når de opstod.
Bestyrelsen opfordre til løbende dialog, så kom og snak med bestyrelsen,
hvis der er nogle problemer. Så vi kan løse problemerne løbende.
Der kom en betragtning fra et medlem om, at hvis der nogle medlemmer
der bruger klubhuset rigtig meget, så kan man også forvente at der bliver
givet noget igen i forhold til aktivitet/deltagelse/arbejde i klubben.
Der blev rettet spørgsmål til bestyrelsen om det er rigtigt at man når
klubhuset bliver lejet ud, så kan medlemmer godt få adgang til at bruge
toilettet og i begrænset omfang køkkenet.
Det blev bekræftet at det er sådan det forholder sig, altså medlemmerne
har adgang til brug af toiletterne og i begrænset adgang til kokkenet, når
huset er lejer ud.
Ros til bestyrelsen for at der er kommet meget mere aktivitet i klubhuset
og på pladsen.
Forslag til fælles sejltur til Bøgeskoven. Pinsetur? Bestyrelsen opfordrede til
at nogen tager initiativet.
Erik spørger indhegning af omkring pladsen. Bestyrelsen (og husudvalget)
tager fat i det.
Der er forslag til faste datoer til søsætning. Det blev ved sidste
generalforsamling besluttet, at der ikke er behov for faste datoer til
søsætning.
Opfordring til at deltage i kajsejladserne. (onsdags sejladserne)
Men i det mindste stille op til efterårets sejlads ”Guldtuden”, hvor man
sejler efter sit handicap.
Bestyrelsen takker alle de mange hjælpere der er i klubben, og som stiller
op når der er brug for det. Tak til Jakob for hans arbejde i bestyrelsen.

