
 
 

 Veddelev Strands Bådelaug 
Veddelev d. 28. januar 2018   
 

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 14. februar 2018 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 

o Forslag om stormflodsudvalg (se bilag 5) 
o Forslag til generalforsamling angående udlejning af VSB's klubhus (se bilag 6) 
o Indlæg om vinterbadning i Veddelev havn på VSB’s Generalforsamling, februar 2018 (indeholdende forslag til 3 
o organiseringsmodeller) (se bilag 7) 

6. Valg af bestyrelse m.m. 
o Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

▪ Per Juel Hansen (villig til genvalg) 
▪ Chris Comlossy (villig til genvalg) 
▪ Leif Knudsen (ønsker ikke genvalg) 
▪ Torben Peetz (ønsker at træde ud af bestyrelsen) 
▪ Bestyrelsen udgøres i øvrigt af Claus Christiansen, Svend Erik Kristensen og Henrik Leidecker 

Jørgensen.  
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af 

▪ Preben Diget Møller 
▪ Anders Hovmøller 

 
o Valg af 2 suppleanter for 1 år.  

▪ Lars Skjoldager Hansen (bestyrelsens forslag) 
▪ Jørgen Andersen (bestyrelsens forslag) 

 
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 (bestyrelsens forslag, som ikke andelshaver) 

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 Suppleanter 
▪ Leif Knudsen (bestyrelsens forslag) 
▪ Axel Mikael Pedersen (bestyrelsens forslag) 

 
8. Eventuelt 
 
Bestyrelsen 
 
Bilag: 

1. VSB – driftsregnskab 1.1. til 31.12.2017, samt budgetforslag 2018 og 2019 
2. VSB – Balance pr. 31.12.2017 
3. Kontingenter og gebyrer for årene 2017, 2018 og 2019 – PDF 
4. Underskrevet regnskab 
5. Forslag om stormflodsudvalg 
6. Forslag til generalforsamling angående udlejning af VSB's klubhus 
7. Indlæg om vinterbadning i Veddelev havn på VSB’s Generalforsamling, februar 2018 

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


