Generalforsamling den 29. januar 2016
1: Valg af dirigent: Kim Hansen der bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
2: Valg af stemmetællere: Ole Madsen og T.C.
3: Formandens beretning: se vedlagte bilag / godkendt af generalforsamlingen
4: Revideret regnskab blev fremlagt af Bjarne Krog
Regnskabet blev godkendt ligesom næste års budget.
Kontingentet for 2016 ændres ikke vil fortsat være kr. 800,oo årligt
5: Indkomne forslag:
Ingen
6: Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og følgende blev valgt:
Formand: Mogens Nielsen
Sekretær: Erik Malchin
Materialeforvalter: Jonas Wilkki
Bestyrelsesmedlem 2: Sussie
7: Valg af udvalgsformænd:
Webudvalg: Jonas og TC
Turudvalg: Formand: Rene Missel menig Ole Jørgensen
Uddannelsesudvalg: Formand: Ole C Jørgensen Menige: Bill Clark, Rene Missel
Sikkerhedsudvalg: Formand: Bill Clark Menig Klaus Stilling
8: Valg af suppleant til bestyrelsen: Torben (TC) og Rene Missel
9: Valg af revisorer og 1. suppleant
Anders Olsen, Claus B Rasmussen 1. Suppleant: Kim Kær Hansen
10: Eventuelt
På generalforsamlingen blev følgende drøftet:
Ole Madsen foreslog at Alf skulle overtages af klubben på den måde at klubben havde brugsret til
Båden mod at betale udgifter som havneafgift, forsikring, vedligeholdelse og at klubben skulle have
fortrinsret til at benytte båden og Ole havde ret til at benytte båden hvis den ikke skulle bruges til
dykning: Der var en del debat om emnet som også havde været vendt på et bestyrelsesmøde hvor
bestyrelsen ikke ønskede at deltage i den foreslåede ordning da bestyrelsen ikke kan disponere over
Medlemmernes tid og de økonomiske konsekvenser heller ikke kunne overses.
Det blev fra flere medlemmer ytret ønske om at Ole udfærdiger en kontrakt med klubben hvor
aftalen blev bekræftet og ansvarsfordelingen blev aftalt ved eventuelle skader på båden. Debatten
om kontrakten bølgede frem og tilbage uden dog at nå til noget konkret. Imidlertid meldte Jesper og
Rene ud at de ville se på projektet og ud fra det måske være tovholdere for vedligeholdelse og drift
Hvis klubben ønskede ordningen. Dog var der flere af tilstedeværende medlemmer der ønskede en
samlet oversigt over omkostningerne inden aftalen blev sat i værk. Det er ikke referentens opfattelse
at der blev truffet beslutning en total omkostningsoversigt fra Ole Madsens side så svaret på dette
ligger lidt hen i det uvisse

Mødet blev afsluttet i god ro og orden
Og det blev samtidig aftalt at bestyrelsen konstituerer sig på et møde der afholdes den
29-02-2016

På bestyrelsens vegne
Erik Malchin

