Generalforsamling i Club 101
Fredag 25. august 2006
Sletten Bådeklub
Til stede:
2, 9, 11, 45, 50, 125, 134, 245, 284, 300, 320, 329, 335, 340, 358, 400
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jørgen Tjellesen som blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede
generalforsamlingens lovlighed i henhold til vedtægterne
2. Formandens beretning
Beretningen kan findes på Klubbens hjemmeside
Kommentar:
Måske skulle vi holde generalforsamlingen på et andet tidspunkt så flere kunne
deltage
Beretningen blev godkendt med applaus
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kasper Bonnevie forklarede regnskabet og fremlagde budget for næste år.
Kommentarer:
Der blev efterlyst flere aktiviteter så vi kan få bragt formuen ned
Regnskabet blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret 400 kr i kontingent pr. år
Dette blev vedtaget
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
Da det er et lige år, er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
- Hans Henrik Jacobsen der ikke ønsker genvalg,
- Nicolai Morten Møller Andersen. der er villig til genvalg og blev valgt
Som nyt bestyrelsesmedlem forslår bestyrelsen Sussi Ranggaard (Grevsen) – DEN 358
Som blev valgt med applaus
Som suppleant foreslog bestyrelsen Karsten – DEN 52 som ligeledes blev valgt.

Alle blev valgt med applaus.
7. Valg af revisor og suppleant
Jan Eggers DEN 95 fortsætter gerne og blev valgt
Som revisor suppleant blev valgt Louis – DEN 2.
8. Eventuelt
Der blev generelt efterlyst flere aktiviteter. Pengene bør benyttes til dem der stiller op – f. eks.
halvt gebyr til DM
Medlemskabet af Club 101 bør gøres mere interessant – klubben bør markere sig mere
Måske kunne medlemskab dække skipper + 3 gaster – derved bliver flere informeret om
klubben aktiviteter
Vi skal måske gøre mere ud af at indlemme nye medlemmer i klubben. En god velkomst er
ikke nok!!
Hvordan kan vi tilgodese dem der ikke stiller op??
Kommunikation via nettet er ikke nok
Kisser, DEN 2 gjorde opmærksom på at næste år – altså 2007 - har Aphrodite101 30 års
jubilæum. Det bør fejres på behørig vis.
Der blev efterlyst medlemsliste som kan printes og tages med
Til sidste tog Steen – DEN 335 ordet og uddelte en varm tak til afgående Hans Henrik
Jacobsen – DEN 284 for en stor og utrætteligt indsats i bestyrelsen bl. a. har Hans Henrik
på fortræffelig vis arrangeret adskillige DM stævner
Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for et godt ledet møde
Således oplevet!
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