Generalforsamling
Onsdag den 5. februar 2020
Kl. 19:30
Klubhuset Hou Havn
Referat:
1. Valg af dirigent: Valgt: Søren Nørgård, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var
lovlig varslet. Han kunne også konstatere, at der til aftenens generalforsamling var for få
stemmeberettigede deltagere til at kunne beslutte ændring af foreningens vedtægter.
2. Bestyrelsens beretning: Godkendt uden anmærkninger.
3. Regnskab for 2019: Godkendt uden anmærkninger.
4. Budget for 2020: Godkendt uden anmærkninger. Klubbens medlemskontingentsatser for
2020 er fortsat som i 2019.
5. Indkomne forslag:
5.1. Der er et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring, se forslagets tekst længere nede i
denne indkaldelse: Der var et stort flertal for forslaget; men forslaget kunne ikke vedtages
endeligt, da betingelserne i foreningens vedtægter § 15 ikke var opfyldt. Der skal derfor
ifølge sammen paragraf afholdes ekstraordinær generalforsamling for at træffe endelig
afgørelse om forslaget. Ekstraordinær generalforsamling blev indkaldt den 6. februar og
afholdt torsdag den 20. februar, hvor forslaget blev vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen:
6.1. Liv, Ulrik og Claus er på valg: Genvalgt
6.2. Suppleanter (var i 2019: Johnny Christensen, Ole Nielsen): Genvalgt
6.3. Valg af revisorer (2 + suppleant): (var i 2019: Bent og Ole + Kurt Mørch): Genvalgt
7. Valg af udvalgsformænd (1 år):
7.1. Sejlerskole (Kim): Valgt: Niels Thomsen
7.2. Kapsejlads (Svend Erik): Genvalgt
7.3. Matchrace (Ulrik): Genvalgt
7.4. Aktivitets udvalg (Henrik): Genvalgt
7.5. Surf & SUP(Bjarne): Genvalgt
7.6. Jolle (Liv) Genvalgt
7.7. Materiel (Ole) – genopstiller, men hjælp til vedligeholdelse af Rib´en efterlyses:
Genvalgt. - Der var imødekommenhed vedrørende Oles anmodning; men der blev ikke
udpeget nogen bestemte til opgaven.
8. Evt.
Der blev af forsamlingen stillet flg. forslag:
1. Nye andelshavere i Hou lystbådehavn tilbydes et års gratis medlemskab.
2. At klubben søger sponsorpenge til anskaffelse af en ny følgebåd (RIB) samt yderligere
en klubbåd af mærket J80
3. At der udarbejdes en klubpjece, som formidles til potentielle medlemmer, fx
andelshavere i Hou Lystbådehavn.
Ad. pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:
Forslag til ændring af klubbens navn fra Hov Bådelaug til Hou sejlklub.
Det betyder, at formuleringen i §1 ændres til:

§1 Foreningens navn er Hou Sejlklub og dens hjemsted er Hou Lystbådehavn, 8300
Odder

