HR-29 KLUBBEN
REFERAT
0rdinær generalforsamling
28. februar 2010 kl. 15.00 på Dragørfortet i Dragør.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2009 og budget 2010
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag:
Valg til bestyrelsen: b) et bestyrelsesmedl. for en 2-årig periode.
Valg af:
a) suppleant
b) revisor
Eventuelt.

Formanden bød de fremmødte deltagere velkommen, med en særlig velkomst til de nye HR 29
sejlere i klubben. Han glædede sig over et pænt fremmøde og håbede på en god og konstruktiv
generalforsamling.
ad.1.

Formanden foreslog som dirigent Henning Jørgensen (198 Soffy).
Henning blev valgt med akklamation.
Som sekretær valgtes Poul Wellejus (305 Valkyrien)
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, da den i december var bekendtgjort i Formandens rundskrivelse.
Dirigenten foreslog de fremmødte navneopråb, så referent og nye medlemmer blev
orienteret om de tilstedeværende bådes besætninger.
Følgende både var repræsenteret:
S 26 Mare , 141 Rosborg, 151 Drive, 184 Afrodite, 197 Coco, 198 Soffy, 220
Arusa, 297 Marie, 305 Valkyrien, 319 Olga.

ad. 2. Formand Boye fremlagde kort bestyrelsens beretning, der tidligere var udsendt
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der er fra værftet en ny HR 31 på vej, vil være klar i juli – august 2010.
Klubbens hjemmeside vil blive revideret, vil være klar inden sæsonstart.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
ad. 3. Kassereren Ole Hansen (197 Coco) fremlagde og kommenterede det af Svend (202)
(Funny Girl) reviderede regnskab (kopi vedlagt).
Revisor havde påtalt en beskeden posteringsfejl af renter kr. 2,96, der var bogført
som indtægt i omkostningerne. Enkelte mindre driftsposteringer fra 2010 er bogført
i regnskabsåret 2009.
Regnskabet balancerede med et underskud på kr. 4.889,24, der skyldes indkøb af
standere for to til tre år. Ingen restancer.
Regnskabet blev godkendt.
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Ole Hansen gennemgik det fremlagte budget (kopi vedlagt).
Genoptrykning af ”Vort Smukke Skiv” sponseres udefra, så ingen omkostninger for
HR klubben.
Budgettet blev godkendt.
Generalforsamlingen opfordrede medlemmerne til ved salg at tilbagelevere det
udleverede hæfte ” Vort Smukke Skib”, og opfordre de nye ejere til
medlemskab.
Hæftet må ikke udleveres til ny ejer, kan kun erhverves ved medlemskab.
ad. 4. Kontingentet er fastsat til uændret kr. 150,- pr. år.
ad. 5. Ingen
ad. 6.

b): Karsten Rasmussen (141 Rosborg) genvalgt for en 2-årig periode.

ad. 7.

a): Suppleant: Chresten Overbeck (297 Marie) genvalgt
b): Revisor: Svend (202 Funny Girl) genvalgt.
Til næste år ønskes udvidelse af bestyrelsen med en sekretær, forslag til lovændring
udsendes.

ad. 8. Udskiftning af rorlejer: Her må ikke benyttes almindelig nylon, materialet skal være
PETP med smøremiddel.
Hjertesuk fra kassereren: Husk ved betaling gennem netbank at anføre
bådnummer. Tak.
Poul (Drive) fandt det væsentligt, at gode ideer og forslag til forbedringer blev
indsat i ”Vort Smukke Skiv” med tegning og eller billede.
Væsentlig argument for et medlemskab er det gode netværk vi i klubben kan dele
med hinanden for løsning af eventuelle problemer eller blot gode råd.
Ole Hansen (Coco) fremviste sin særdeles smukke træ halvmodel af vor HR 29, det
er meningen af fremstille halvmodeller med Boye`s som prototype i glasfiber.
Der var mange livlige debatter hen over bordet med gode råd og ideer til hinanden.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, selvom
det til tider var vanskeligt at overholde dagsordenen, der var meget at snakke om.
Formanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen, og håbet om
en god sejlsæson til alle.
Dragør Fortet var igen den helt rigtige rammer for vor generalforsamling i
Københavns området, tillige med en god forplejning fra restauratøren.
Poul Wellejus, referent

