Veddelev Strands Bådelaug
Veddelev d. 26. januar 2016

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.00 i
klubhuset

Dagsorden i henhold til lovene:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år – planer for den kommende periode
3. Regnskab for det foregående kalenderår
4. Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser
5. Indkomne forslag: Se nedenfor
6. Valg af bestyrelse m.m.
o Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
§ Per Juel Hansen (villig til genvalg)
§ Leif Knudsen (villig til genvalg)
§ Thomas Hermann (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen udgøres i øvrigt af John Gallagher, Torben Peetz, Hans Thor Jensen
og Henrik Leidecker Jørgensen.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af
§ Chris Comlossy
o Valg af 2 suppleanter for 1 år.
§ Lars Skjoldager Hansen (bestyrelsens forslag)
§ Jørgen Andersen (bestyrelsens forslag)

o Valg af 2 repræsentanter og 2 suppleanter til havneselskabets bestyrelse, heraf
mindst én ikke andelshaver, for 1 år:
Repræsentanter
§ Per Juel Hansen (bestyrelsens forslag)
§ Henrik Leidecker Jørgensen, som ikke andelshaver (bestyrelsens forslag)
Suppleanter
§ Hans Thor Jensen (bestyrelsens forslag)
§ Leif Knudsen (bestyrelsens forslag)
7. Valg af revisorer + 2 suppleanter for 1 år
o Revisorer:
§ Kurt Jægerfeldt
§ Johnny Gjeding Olsen
o Suppleanter
§ Jørgen Andersen
§ Axel Mikael Pedersen
8. Eventuelt

Bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen serveres forfriskning og snacks.
Af hensyn til registrering af fremmødte medlemmer opfordres til tidligt fremmøde.
VSB’s love kan ses på www.vsb.dk
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Indkomne forslag
Udbygning af surfklubbens skur
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Surfklubben, der ønsker at kende VSB’s holdning til
deres ønske om at udvide deres nuværende skur til hel længde, således at det sidste af
byggefelterne i lokalplanen er opbrugt.
Bestyrelsen har ikke planer for udvidet bebyggelse og har derfor ingen indvendinger at
anføre. Bestyrelsen ønsker, da det er det sidste byggefelt i lokalplanen, denne holdning
afprøvet på generalforsamlingen.
Ophævelse af ”Ikke VSB’ere med ret til vinteropbevaring”
Det nuværende reglement vedrørende både og joller på land åbner muligheden for at ikke
VSB medlemmer mod betaling af et beløb svarende til 50% af medlemskontingentet udover
de sædvanlige takster kan have både på land i Veddelev.
Såfremt der jf. pkt. 2 vedtages en kontingent nedsættelse, foreslår bestyrelsen, at denne
ordning ophører fra søsætning 2016. Begrundelsen er, at forskellen mellem det nedsatte
kontingent og 50% af det tidligere kontingent nu er begrænset, hvorfor et almindeligt senior
medlemskab vil være løsningen.
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