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Veddelev d. 26. januar 2020    
  

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 12. februar 2020 kl. 19.30 i klubhuset (Bemærk ændret 

tidspunkt) 

  

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: 
o Bestyrelsen foreslår at ”medlemsindskud” ændres til ”Oprettelsesgebyr” og samtidig gøre det permanent 

således, at man ikke kan tilmelde sig et hold uden at betale dette gebyr. Det betyder at hvis man tilmelder 

sig holdet Senior medlem, så betales gebyr, men når man efterfølgende tilmelder sig f.eks. holdet jolle på 

land, så kræves ikke gebyr. Og hvis man uden at være medlem tilmelder sig venteliste til holdet jolle på 

land, så betales gebyr, og hvis man efterfølgende tilmelder sig Senior medlem, så betales ikke gebyr.  

Gebyret refunderes ikke ved udmeldelse. Det skal i den forbindelse erindres, at medlemmer på venteliste 

har forrang for ikke medlemmer. Forslaget vil betyde en administrativ lettelse for vores 

medlemsadministration. 

6. Valg af bestyrelse m.m.  

o Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:  

 Per Juel Hansen (villig til genvalg)  

 Preben Diget Møller (villig til genvalg)  

 Anders Hovmøller (ønsker ikke genvalg)  

 Bestyrelsen udgøres i øvrigt af Nina Tuxen, Claus Christiansen, Svend Erik Kristensen og Per 

Hammel 

  

o Bestyrelsen foreslår nyvalg af 

 Jesper Speth  

 

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:   

 Per Juel Hansen (bestyrelsens forslag)  

 Nina Tuxen (som ikke andelshaver)  

o Suppleanter  

 Hans Thor Jensen (bestyrelsens forslag, som ikke andelshaver)  

 Leif Knudsen (bestyrelsens forslag)  

  

7. Valg af revisorer + 2 suppleanter for 1 år 

o Revisorer:  

 Kurt Jægerfeldt (bestyrelsens forslag)  

 Johnny Gjeding Olsen (bestyrelsens forslag) 

  

o Revisor Suppleanter:  

 Leif Knudsen (bestyrelsens forslag)  

 Axel Mikael Pedersen (bestyrelsens forslag)  

  

8. Eventuelt 

o Bestyrelsen ønsker en uformel drøftelse af en henvendelse fra turistbåden Svanen om at benytte fx 

servicekajen med 5 afgange 1 dag om ugen fx tirsdage, således af afgangene på denne ene dag skulle 

være kl. 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 og 19:30. Sejladserne skulle foregå i perioden fra Sct. Hans til d. 31. 

august 2020. Hvert anløb ville kun tage få minutter.Bestyrelsen er betænkelig aht. den trafik og parkering 

det kan betyde, men overvejende positiv for at indgå en aftale om en prøveperiode, så betænkeligheden 

kan udfordres. I sidste ende skal beslutningen, herunder om hvor Svanen kan lægge til dog tages af VSB.  

Bestyrelsen 
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 Bilag:  

1. Driftsregnskab 1.1. til 31.12.2019 godkendt af revisorerne og bestyrelsen.  

2. Balance pr. 31.12.2019 godkendt af revisorerne og bestyrelsen. 

3. Budget 2020 og 2021 samt kontingent og andre ydelser  

 

Efter generalforsamlingen serveres et lettere traktement.  Af hensyn til registrering af fremmødte medlemmer 

opfordres til tidligt fremmøde.  


