Veddelev d. 07. juni 2021
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.00 i klubhuset.
OBS: Under henvisning til Corona situationen er der følgende indskrænkninger til generalforsamlingen:

Kun adgang for stemmeberettigede medlemmer

Ingen forplejning

Husk Coronapas – stikprøvetestes

Husk mundbind

Ændringer kan forekomme på grund af ændrede Coronaregler evt. lokaleforbud – følg med på hjemmesiden

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 (WWW.VSB.dk)
4. Budget for det kommende år, samt kontingent og andre ydelser (WWW.VSB.dk)
5. Indkomne forslag (Der er ingen indkomne forslag)
6. Valg af bestyrelse m.m.
o Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
 Per Hammel (ønsker ikke genvalg)
 Nina Tuxen (villig til genvalg)
 Svend Erik Kristensen (villig til genvalg)
 Claus Christiansen (ønsker ikke genvalg)
 Bestyrelsen udgøres i øvrigt af Preben Diget Møller, Jesper Speth og Per Juel Hansen
o

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

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

7. Valg af revisorer + 2 suppleanter for 1 år
o Revisorer:
o Revisor Suppleanter:
8. Eventuelt
o Bestyrelsen har haft dialog med Roskilde kommune om adgangen til og anvendelsen af havnepladsen.
Bestyrelsen ønsker på det grundlag en dialog og nedsættelse af et udvalg, der kan komme med et oplæg
og evt. forslag til næste generalforsamling derom.
o Medlemmer til arrangementsudvalg.
Bestyrelsen
På www.vsb.dk:
1. Driftsregnskab 1.1. til 31.12.2019
2. Balance pr. 31.12.2019
3. Budget 2020 og 2021 samt kontingent og andre ydelser
Af hensyn til registrering af fremmødte medlemmer opfordres til tidligt fremmøde.
Bestyrelsen har modtaget enkelte henvendelser vedrørende kandidater til ovenstående valg, men mangler endelig
accept. Hvis nogen skulle have lyst, så meld jer endelig. Vi vil løbende offentliggøre kandidater på hjemmesiden, når
vi får accept eller henvendelse fra en ny kandidat..
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