
Referat Generalforsamling 20/8-20 

 

Dirigent : Ole Thrane 

Referat  : Dorte Rasmussen 

 

Formanden holdt minde tale for Dorte Jønck + 1 min. stilhed 

Formanden forelagde bestyrrelsens berretning for det forløbne år. 

Kasseren forelagde regnskab for det forløbne år, til godkendelse. 

Regnskabet blev godkendt. 

Forelæggelse af budget for det efterfølgene år 2021, med forslag til kontigent. 

Kontigent uændret i 2021 

I år var der tidsplan for hver båd på isætnings dagen p.ga corona. 

Optage teamet ( Bent Johansen og Torben Skov ) påtænker samme 
fremgangsmåde ved optagning, da dette forløb rigtig godt. 

Valg af betyrrelsesmedlemmer : 

Formand Jørgen Antonsen ( modtog genvalg ) 

                 Torben Skov ( modtog genvalg ) 

                 Birger Petersen ( modtog genvalg ) og indtråt i bestyrrelsen 

                 for Dorte Jønck. 

Suppleanter : 

                 Jørgen Rohde ( modtog genvalg ) 

                 Dorte Rasmussen  valgt ind for Birger Petersen 

Revisiorer : 

                  Per Antonisen 

                  Claus B Kristensen ( blev valgt ind for Rene Hedegård, som er  

                  udmeldt af KS. 

Revisior suppleant : 

                  Kurt Jakobsen ( modtog genvalg ) 

EVT. 

http://p.ga/


Der blev spurgt ind til , om KS kunne have en reprensentant i havneudvalget 
? 

Bestyrrelsen vil drøfte dette på næste bestyrrelses møde. 

Velkomstcenter på Kragenæs havn. 

Rådgivningsfirma vil komme med oplæg i sep. 2020 

Der er i bestyrrelsen vedtaget ny lås på hoved døren. 

Dette bliver i form af en kode, som alle medlemmer bliver informeret om. 

Indkomne forslag : 

Udlejning af klubhus hele året ??? 

Dette blev vedtaget med flest JA stemmer. 

Mere focus-oplysning om hygge aftener i KS. 

Bestyrrelsen udarbejder retningslinier for brug af klubhuset. 

Bestyrrelsen fremsætter forslag til ændringer i klubbens vedtægter : 

* Paragraf 7. Ordinær generalforsamling 

* Linie 3 ændres fra 3 til 4 ugers varsel 

* Linie 8 ændres fra 4 til 1 uge 

* Linie 10 ændres fra 4 til 1 uge 

Og der tilføjes : 

Ønsker kandidaten en kort præsentation på klubbens hjemmeside, 

dog 3 uger før generalforsamlingen afholdes. 

Skulle der ikke være kandidater opstillet rettidigt, bemyndiges 
generalforsamlingen til at opstille de fornødne kandidater. 

* Bestyrrelsen's forslag blev vedtaget . 

 

Tak for god ro og orden. 

Ref. Dorte K Rasmussen 

 
 


