Generalforsamling i Club 101
Onsdag 15. august 2007
KDY’s lokaler, Rungsted Havn
Til stede:
DEN: 2, 33, 45, 95, 134, 300, 334, 335, 358, 400
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lars Ranggaard DEN 358 som blev valgt med applaus
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
2. Formandens beretning
Beretningen kan findes på Klubbens hjemmeside
DEN 33 – hvorfor står indkaldelsen ikke på hjemmesiden. Svar fra Nicolai: det er
– vi ville sikre at alle fik invitationen via snail-mail
Sussie – ros til formanden for arbejdet på vores hjemmeside – stor forbedring

bevidst

Beretningen blev godkendt med applaus
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kasper Bonnevie gennemgik regnskabet og fremlagde budget for næste år.
Der var en del kommentarer til regnskabet:
Jan – DEN95 mente at regnskabet afspejlede rettidig omhu – mindre indtægter men også
mindre udgifter
Lars, DEN 358 + Louis, DEN 2 – vi skal bruge nogle flere penge
Jan, DEN 95 – kan ikke anbefale at vi bruger flere penge – vi bør spare til fremtidige
aktiviteter
Einar, DEN 334 – 6.000 mindre i formuen end da Einar var kasserer – det går den rigtige
vej. Men mindre ind i kontingenter og færre der betaler – så vi skal være påholdende
Lars, DEN 400 – det kan hurtigt skifte
Kasper, DEN 45 – nogle af udgifterne er forskudt. I det nye regnskabsår er vi godt i gang
med at bruge af formuen så den vil givetvis være mindre i næste regnskabsår
Steen, DEN 335 – 40 kkr er hurtigt væk
Jan, DEN33 - hvad er posten 101 effekter. Svar bl.a 101 flag
Jan, DEN95: det kan hurtigt gå ned ad bakke. Bestyrelsen bør afbalancere
Louis, DEN 2: gør noget alvorligt så vi bruger formuen
Jan, DEN 95: formue = 4 x omsætning er ganske normalt – specielt med en svingende
omsætning (udgifter)
Sussie, DEN 358: vi prøver at få value for minimum money
Regnskabet blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kr 400 i kontingent for næste år
Passive medlemmer kr 200
Dette blev vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
På valg er: Steen Hviid og Kasper Bonnevie der begge er villige til genvalg,
Som suppleant foreslog bestyrelsen Karsten – DEN 52
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
Louis, DEN 2: vi skal bruge en masse pengen til DM – musik på kajen mm
Einar, DEN 334: vi bør samle alle både på gæstekajen eller på bro 7 til DM
Nicolai, DEN 134: har talt med havnemesteren om at rydde bro7 men...
Nicolai, DEN 134: den elektroniske kommunikation sparer os for mange penge så selv om vi
bruger flere penge går det nogen lunde i nul fordi vi sparer på kommunikationskontoen
Louis, DEN 2: taler med havnemesteren om at ligge på gæstebroen??
Lars, DEN 358: flytte 5 både til bro 7 eller alle til gæstebroen
Louis, DEN 2 : større PR på gæstebroen
DEN 300: hvad med flagallé på bådene
Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for et godt ledet møde
Således oplevet!
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