Referat af Øster Hurup Bådklub`s
Generalforsamling 2018
Lørdag den 10. marts kl.10.00, 2018
Referat
1. Valg af dirigent.
1. Jørgen blev valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og afholdelse.
2. Bestyrelsens beretning, evt. planer for det kommende år.
1. Beretning startede med et minuts stilhed, da Finn og Mogens gik bort i 2017.
2. Beretningen findes efter referatet.
3. 20 aktive og 6 passive medlemmer deltog i generalforsamlingen.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, budget for det kommende år – godkendelse.
1. Forelagt af kassereren. Regnskabet udviste et overskud på kr. 3601,90. Godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
1. Kontingent på kr. 250,- for aktive medlemmer foreslås uændret
2. Kontingent for passive medlemmer foreslås ændret til kr.150,-. Forslaget vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
5.a Ændring i vedtægter - i forhold til udsendelse og opkrævning af rykker
Forslaget vedtaget. Opkrævning udsendes i marts og rykker udsendes i april med en betalingsfrist på 14 dage.
5.b Ændring i vedtægter i forhold til hvilke måneder der skal afholdes bestyrelsesmøder.
Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen bestemmer selv fremover, hvilke måneder de afholder bestyrelsesmøder.
5.c. Ændring af kontingent for passive medlemmer – Nyt kontingent er vedtaget til kr. 150,5.d Forslag om at sælge/give de både/joller klubben råder over. v. Krølle (Erik)
Det blev vedtaget at både/joller skal sælges. Preben undersøger om joller evt. kan sælges til andre sejlklubber. Preben
hjælper med prissætning. Ved salg skal vi tage højde for evt. krav fra sponsorer. Sættes i første omgang til salg hos
medlemmerne, derefter på det maritime loppemarked i maj 2018.
6. Valg af udvalg til evt. aktiviteter.
6.a Fælles weekendtur.
Det blev vedtaget at man mødes og tager afsted sammen. Bestyrelsen udmelder en dato og tidspunkt.
6.b Tovholder for gule ærter.
John og Per blev valgt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Kasserer på valg, Bent accepterer genvalg
1. Bent blev genvalgt for en 2-årig periode
8. Valg af Suppleant
1. Jens Hilmar blev genvalgt

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
1. Krølle og Palle blev genvalgt som revisorer
2. Bjarne blev valgt som suppleant
10. Eventuelt.
1. Hugo foreslog, at vi laver fælles sejlads hver søndag kl. 12.00 – man møder bare op på havnen om søndagen,
når sæsonen starter.
2. Forslag om, at bestyrelsen skal lave en beskrivelse af rettigheder for aktive og passive medlemmer i
forbindelse med aktiviteter i klubben
3. Forslag om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer
4. Forslag om kursus i brandslukning og sikkerhed til søs
Referent Peter Kjær d. 10. marts 2018

Beretning 2018 d. 10. marts 2017
Der er i løbet af 2017 afviklet to bestyrelsesmøder og et møde mellem havnens og bådklubbens formand.
Bestyrelsen har arbejdet på at få adresser, kontaktpersoner og hjemmeside opdateret samt få justeret i Dansk Sejlunions
databaser.
I sommeren 2017 blev der oprettet en Facebook side for Havnens og Bådklubbens medlemmer. Formålet er at styrke
sammenholdet, informere hinanden og ellers bruge den til det den enkelte finder aktuelt. Siden findes under”
Medlemmer af Øster Hurup Havn & Bådklub”.
Bestyrelsen søgte efter ønske fra medlemmerne fondsmidler ved Trygfonden til kursus i ”Førstehjælp/hjertestarter” af 4
timers varighed til 32 personer. Dette blev bevilliget i december 2017. Kurserne afvikles i 2018.
Af arrangementer blev der afviklet følgende i 2017:
 Fælles sejltur med fem både – Målet for turen var Hou, men efter at en enkelt båd gik på grund på vej ind i
Hou havn, blev det besluttet at vende om og gå ind i Hals havn. Vi tabte dog en båd på vejen L men de
forsatte deres videre ferieplaner. Hals havn har fine faciliteter, som vi gjorde brug af.
 Derudover blev der holdt en fælles grillaften i august, hvor klubhuset var fyldt. Alle medbragte deres egen mad
og havde mulighed for at benytte grillen – Det blev en rigtig hyggelig aften.
 Sidst på året afviklede vi sammen med Havnen et julearrangement, som var velbesøgt med ca. 60 personer i
Havnehuset. Ved egenbetaling kunne man nyde gløgg og æbleskiver og deltage i et fantastisk juleværksted,
hvor der var muligt at fremtrylle alverdens dekorationer.
Medlemstallet har gennem årene været pænt stigende, ved årsskiftet rundede vi 70 medlemmer.
Søsætningen i foråret forløb planmæssigt med efterfølgende snaps og sildemad – Der var pæn tilslutning og vejret var
med os.
Ny bestyrelse – Der blev også skiftet til en ny vognmand ved efterårets bådoptagning. Det blev Rene Thorsager, som
ofte i forvejen bliver brugt på havnen.
Optagning af bådene i oktober forløb uden de store udfordringer. Vi havde ændret arbejdsgange, fx direkte betaling til
Rene. Derudover var der lavet en optagningsplan, så alle kunne se på hvilket tidspunkt, det forventedes man skulle have
sin båd op. Optagningen forløb stort set efter planen.
Planer for 2018

Der udarbejdes retningslinjer/drejebog for, hvad vi gør i forskellige situationer. Fx når et medlem træder ud af
bestyrelsen, og hvad bådklubben bidrager til arrangementer og hvornår.
Bestyrelsen skal have større indsigt i systemet Consensus – hvad kan vi bruge mere end det vi i forvejen ved.
Klubhuset skal lige shines op i hjørnerne med lidt maling.
Foreløbige planlagte aktiviteter:
 Den 8. april og 10. april afvikles førstehjælp/hjertestarter kursus.
 Den 16. april er der arrangement vedrørende strøm i både m.m. Vores eget medlem Søren Kjær bidrager med
viden og som foredragsholder.
 Der er søsætning d. 27. april samt en hverdag inden den 27. april, hvis vejret tillader det (dato endnu ikke
fastlagt)
 Fælles spisning/grill i løbet af sommeren
 Julearrangement i november
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