HR-29 KLUBBEN
REFERAT
0rdinær generalforsamling
21. februar 2014 kl. 11.00 på Korsør Propeller A/S.
Inden generalforsamlingen var klubben inviteret til en rundvisning på Korsør Propeller, hvor vi så
mødtes kl. 11.00 og fik en fin modtagelse af indehaveren der bød velkommen. Fabrikationen
foregår ved dels egenproduktion af store propeller og dels af forarbejdning af halvfabrikata til det
ønskede produkt såsom både faste-, folde- og vendbare skruer.
Udover propeller har man også en omfattende produktion af aksler i næsten alle dimissioner samt
opretning af skadede propeller og aksler.
En meget interessant rundvisning der viste et flot arbejde og stor pression i det færdige produkt.
Efter rundvisninger mødtes vi på restaurant Madam Bakker til et interessant foredrag af salgschefen
om de forskellige typer skruer og beregning af størrelse og stigning på bladene.
Tak til Korsør Propeller A/S.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2011 og budget 2012
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag:
Valg til bestyrelsen: b) et bestyrelsesmedl. for en 2-årig periode.
Ole Hansen (villig til genvalg)
Valg af:
a) suppleant
Chresten Overbeck (fratræder)
b) revisor
Svend Olesen (villig til genvalg)
Eventuelt.

Formanden bød de fremmødte deltagere velkommen til generalforsamling, og rette en tak til Korsør
Propeller A/S for den gode modtagelse og rundvisning. 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 (tidl. 305)
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:
141 Rosborg, 184 Afrodite, 196 Lady Hamilton, 197 Coco, 198 Soffy, 297 Marie,
319 Olga, 343 Trotter, (tidl. 305 Wellejus)
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ad. 2. Formanden oplyste af vi p.g.a. at der ikke i år har været bådudstilling i hverken
Fredericia eller Bella måtte finde et alternativ på Sjælland til vor generalforsamling.
Han håbede at ingen var kommet alvorligt til skade under de to storme.
Klubben har fået et nyt medlem fra Skagen.
Klubben havde en fin tilslutning til arrangementet hos Walsteds Værft, særskilt
referat er udsendt.
Den skriftlige beretning er tidligere udsendt sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
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).
Regnskabet balancerede med et underskud på kr. 19,44, og en beholdning pr. 31/12
– 2013 på kr. 16.531,72.
Regnskabet blev godkendt.
Ole Hansen gennemgik det fremlagte budget (kopi vedlagt). Indkøb af 100 stk. nye
standere vil resultere i et underskud, hvilket vil blive taget af vor opsparede
beholdning.
Budgettet blev godkendt.
ad. 4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr.175,00.
ad. 5. Forslag: Ingen
ad. 6.

b): Ole Hansen (197 Coco) genvalgt for en 2-årig periode.

ad. 7.

a): Suppleant: Henning Jørgensen (198 Soffy) nyvalgt
b): Revisor: Svend (202 Funny Girl) genvalgt.

ad. 8. Eventuelt.
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.
Det er glædeligt at mange indsender spørgsmål om det en eller andet vedr.” vort
smukke skiv”, og at rigtig mange er parat med viden til løsninger.
Vedhæftede filer udebliver fra Ole Hansen 197, han undersøger.
Ole spurgte om det var noget at komme på Facebook, det blev et NEJ.
Der enedes om træf i Ballen igen i år i Kristi himmelfarts dagene i Ballen, Samsø.
Medlemmer der sælger deres HR29, kan forblive medlemmer, skal godkendes af
bestyrelsen jævnfør lovene.
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Der var mange livlige debatter båd og båd imellem 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.
Poul Wellejus (tidl. 305), referent

