HR-29 KLUBBEN
REFERAT
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2010 og budget 2011
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag: Skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen: a) formand for en 2-årig periode.
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 Chresten Overbeck (297 Marie).
Chresten blev valgt med akklamation.
Som sekretær valgtes Poul Wellejus (305 Valkyrien)
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten foreslog de fremmødte navneopråb, så referent og nye medlemmer blev
orienteret om de tilstedeværende bådes besætninger.
Følgende både var repræsenteret:
141 Rosborg, 197 Coco, 202 Funny Girl, 216 Freja, 297 Marie, 305 Valkyrien, og
319 Olga.

ad. 2. Formand Boye fremlagde kort bestyrelsens beretning, der var udsendt sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen, og bemærkede at han og Svend (Funny Girl)
havde deltaget i hele klubbens levetid, 24 år, som henholdsvis formand og revisor.
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), der balancerede med et overskud
på kr. 4.032,11, der skyldes aflyst træffestævne i Ballen p.g.a. det tidlige Kristi
Himmelfarts Dag. Beholdningen pr. 31/12-2010 er kr. 10.216,16.
Regnskabet blev godkendt.
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Ole Hansen gennemgik det fremlagte budget (kopi vedlagt). I budgettet er igen afsat
et beløb kr. 3.000,00 til afholdelse af vort 25 års jubilæums træf i Ballen med et håb
om at vejret vil tilsmile os.
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 blev fastsat til uændret kr. 150,- pr. år.
ad. 5. Ingen forslag.
ad. 6.

a) Boye Andersen (319 Olga) genvalgt for en 2-årig periode
b): Ole Hansen (197 Coco) genvalgt for en 2-årig periode.

ad. 7.

a): Suppleant: Chresten Overbeck (297 Marie) genvalgt
b): Revisor: Svend (202 Funny Girl) genvalgt.

ad. 8.

Ole fremviste sin fine halvmodel af vort smukke skib, som han gerne vil sætte i
produktion, såfremt der er interesserede nok. Prisen vil ligge mellem kr. 1.000,- og
kr. 1.500,-. Der blev bestilt 4 stk. flot.
Karsten viste billeder fra nyt teakdæk fra Ellö`s teakværft, kr. 113.000,00.
Hvilket gav anledning til en god snak om behandling af vore teakdæk m.v..
Chresten havde haft brud på et undervant, som skyldes galvanisk tæring, så det er
en god ide at efterse sin stående rig for tæring.
Udskiftning af rorlejer: Her må ikke benyttes almindelig nylon, materialet skal være
PETP med smøremiddel.
I hele generalforsamlingen deltog den nye forhandler af HR både i Danmark,
Charlotte og Bo Hold, dejligt at høre deres begejstring for det nye og store
produktprogram, de nu kan tilbyde, hvilket vi godt kan tilslutte os. Det gør det ikke
mindre, idet de lovede klubben et sponsorat på kr. 5.000,Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, og
formanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen, og håbet om
en god sejlsæson og et godt træf i Ballen til alle.

Poul Wellejus, referent

