Generalforsamling den 31. januar 2011
1: Valg af dirigent: Kim Hansen der bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
2: Valg af stemmetællere: Peter Prom og Torben TC
3: Formandens beretning: se vedlagte bilag / godkendt af generalforsamlingen
4: Revideret regnskab blev fremlagt af Bjarne udvisende et overskud på 13.472,49
Regnskabet blev godkendt
5: Indkomne forslag:
1: Den foreslåede vedtægtsændring vedr. 12mdrs medlemskab inden stemmeret blev vedtaget
Der udskrives 3 kopier af de reviderede vedtægter til ophæng i klubben ( sekretær udsk.)
2: Forslag vedr. betaling for brug af Brutalis. Det blev vedtaget at pengekassen skulle bibeholdes
i skabet for indbetalinger og restbeløb efter betaling af Benzin . Beløbet pr. dykker skulle være
kr. 100 resten af sæsonen hvorefter der skulle ses på om denne betaling var korrekt. Gæster i
Brutalis skulle betale det samme som klubbens medlemmer.
3: Vedr. Æresmedlemmer blev det besluttet at bestyrelsen indstiller personen efter forslag og at
alle medlemmer kan indstille: Bestyrelsen laver et oplæg for de kriterier der skal gælde og
disse drøftes til næste generalforsamling.
4: Der blev stillet forslag til etablering af Nitrox anlæg i klubben og generalforsamlingen
nedsatte et udvalg der skal refererer til bestyrelsen vedrørende etableringsmuligheder og
økonomi. Udvalget består af: Jeppe- TC- Rene- Finn.
6: De bestyrelsesmedlemmer der var på valg blev genvalgt med følgende:
Næstformand: Ole Christian Jørgensen Kasserer: Bjarne Krog Bestyrelsesmedlem1: Ole Nørskov
Madsen Bestyrelsesmedlem2: Jonas Madsen
7: Valg af udvalgsformænd :
Webudvalg: Jonas og TC
Turudvalg: Formand: Kim Kær Hansen – Menige: Claus Brandmand, TC, Jeppe, Erik, BS
Uddannelsesudvalg: Formand: Ole C Jørgensen Menige: Jeppe, Ole Madsen, John Svane
Sikkerhedsudvalg: Formand: Jeppe B. Jensen Menige: BS og Mette Nielsen
8: Valg af suppleant til bestyrelsen: Torben (TC) og Mette Nielsen
9: Valg af revisorer og 1. suppleant
Anders Olsen, Claus B Rasmussen 1. Suppleant: Kim Kær Hansen
10: Eventuelt
TC foreslog at vi skulle få set på forsikringen af Brutales

TC gav udtryk for at beløbet trukket til Munkebo Sejlerskole fra båderegnskabet skulle
tilbageføres til kontoen da sejlerskolen ikke vedrørte regnskab for båden, beløbet vil blive
tilbageført ifølge Ole Madsen
Da forbundet ikke svare på henvendelse vedr. mail for adresseændringes og andre
ændringer blev det besluttet at Web udvalget skulle tagekontakt til DSF vedr. dette.
Endvidere blev det besluttet at bestyrelsen skulle udarbejde regler og procedure vedr. brug af
Brutalis og at disse skulle opsættes i klubben og udsendes på mail.
Der opsættes en telefonliste i klubben for alle medlemmer med en kolonne der giver mulighed for
at rette telefonnumret
Mødet blev afsluttet i god ro og orden (ret sent)

