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--------------------------------------------------------------------------------- 

1: Valg af ordstyrer 

Torben Jastram 

 

2: Formandens beretning 

a) Vi har meldt os ind i havneforeningen, hvor aktiviteten dog for det meste er 

uinteressant for os. Men på sigt kan det vise sig som en god idé at stå sammen med 

de øvrige foreninger. 

b) Vi fik i 2010 støtte til nogle renoveringer af klubhuset, som endnu ikke er foretaget 

– bl.a. skyllerum. Det skal ske i år, og det forventes at vi sammen trækker i 

arbejdstøjet i et par arbejdsweekender. 

c) Juniorafd. kører fint, fire af de ny oprykkede seniorer giver en hånd med i 

afdelingen. Uddannelsen kører også planmæssigt, der har fået flere gennem CMAS 

og Nitrox. 

d) Generelt et lavt aktivitetsniveau i udvalgene. Der er behov for arbejdskraft, for 

eksempel til maling af båd.  

e) Hjemmesiden fungerer fint. Nicolai Kildal har styr over det, og generelt er sitet 

blevet styrket med Google-funktionerne. Masser af billeder og små historier fra 

årets dyk i Bugten og andre steder. 



Beretningen afstedkom blot få kommentarer og en lille debat om havnens fremtid. Der er 

ikke umiddelbart grund til at frygte, at vi må forlade stedet de første mange år. 

Beretningen godkendt 

 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Vores revisor manglede at gennemgå bilagene i regnskabet, men generelt var der ingen 

kommentarer. Vores forbrugsudgifter er faldet lidt i forhold til 2009, men dette skyldes et 

meget højt aktivitetsniveau i 2009. Regnskabet godkendt. 

 

4: Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag 

 

5: Fastsættelse af kontingent for 2011. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, da vores økonomiske situation er 

tilfredsstillende. Dette blev godkendt. Juniorer (0-11 år) 145 kr., ynglinge (12-17) 385 kr., 

seniorer (over 18 år) 1100 kr. samt passivt medlemskab 200 kr. 

For juniorer og ynglinge er indmeldelsesgebyret 100 kr., for seniorer 250 kr. (mulighed for 

50 % studierabat). Intet gebyr for passive medlemmer. 

 

6: Valg af bestyrelse, to revisorer og to suppleanter. 

Kristian Jaquet og Torben Jastram fra den siddende bestyrelse var på valg – ingen 

modkandidater og dermed genvalg til begge. Det samme gjorde sig gældende for 

revisorer og suppleanter. Jens Peter og Bjarne blev genvalgt som revisorer. Sten Skoubo og 

Jesper Gyllensten genvalgt som suppleanter. 

 

7: Evt. 

a) Hjemmeside info. 

Nicolai Kildal fortalte om lidt fakta: 40 historier fra ture er uploaded på sitet inkl. 400 

billeder og 5 videoer. 67 arrangementer er booket i løbet af året. Sitet har haft 3400 unikke 

besøgende – heraf kom 35 % fra Google, hvor vi har en pæn rating. Sitet skal have et par 



småjusteringer. 

 

b) Vedtægter og regler 

Per efterlyste en opstramning generelt af vores skrevne materiale, herunder vedtægter og 

regler, som andre kan se. Det er vigtigt, at tingene fremstår up-to-date. Noget oser af, at 

tiden er løbet fra det. Per sammensætter et lille udvalg, der med let kritisk hånd 

gennemgår det meste, så vores regelsæt beskriver den aktuelle virkelighed. 

 

c) Nye muligheder? 

Nicolai Kildal startede en debat om eventuel udvidelse af klubbens muligheder – 

herunder indkøb af anden og hurtigere båd, tættere samarbejde med andre klubber osv. 

Nicolai vil sammensætte en lille gruppe, der skal debattere mulighederne og måske 

komme med et forslag til nye aktiviteter. 

Generalforsamlingen herefter afsluttet. 

 

Torben Jastram/referent 

 


