Generalforsamling 2017
Fredericia.

Contrastklubben Sejlklub afholdt den ordinære generalforsamling Lørdag den 25. februar 2017 i
Fredericia Messecenter.

Formanden Tom Winther bød velkommen til Contrast klubbens Generalforsamlingen 2017.
De tilstedeværende medlemmer præsenterede sig kort, hvorefter generalforsamlingen kunne starte.

Dagens Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af alle bestyrelsesmedlemmer
Tom Winther Hansen, modtager genvalg
Rune La Cour Dyrvig, modtager genvalg
Henrik Smidt, modtager genvalg
7. Valg af suppleant – på valg er Børge Frost Iwersen – modtager gerne genvalg
8. Valg af revisor – på valg er Niels Bækdal
9. Valg af revisorsuppleant – på valg er Svend Aage Poulsgaard
10. Eventuelt

Formand Tom Winther meddelte, at bestyrelsen foreslog Erik Skovsager som dirigent. Erik Skovsager
blev valgt.

1. Dirigent Erik Skovsager Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet i henhold til
klubbens vedtægter.

2. Formandens beretning.
Da der var meget ringe tilslutning til generalforsamlingen i 2016, så aflyste vi den. Den skulle ellers
være afholdt i Bogense, fordi vi med den placering prøvede at tilgodese, at vi har flere både i Jylland
end på Sjælland.
Konsekvensen, af at vi aflyste og sandsynligvis fremover kun holder generalforsamling i forbindelse
med en bådudstilling, er, at lovene burde ændres, da de ikke tager højde for den situation. Men det er
ret omfattende at gøre det, så hvis I ikke har noget imod det, vil jeg foreslå, at vi fortsætter med dem
vi har.
Bestyrelsesmedlemmerne må fremover annoncere deres afgang i god tid, for at der skal kunne findes
nogle nye.
Allerede nu kan jeg meddele at vores kasserer Henrik Smidt vil gå af i 2019.
Der skal være en kasserer for at klubben kan fungere. Det er et overkommeligt arbejde at være
kasserer, hvis vi bare betalte vores kontingent til tiden, men at skulle rykke folk for det ringe beløb er
rigtig irriterende og tidskrævende.
For de sidste 2 år har jeg har fundet 250 mail i min indbakke, så noget tid har vi i bestyrelsen trods alt
brugt på sagen.
Vores hjemmeside
Contrastklubben er jo i praksis vores hjemmeside, og på den ligger rigtig mange værdifulde indlæg.
Det har dog vist sig, at det ikke er bare lige at finde frem til guldkornene på hjemmesiden. Det oplever
jeg, når nogle ringer og spørger om dette og hint, så er det ofte, at jeg kan sige, at det har jeg set
omtalt på hjemmesiden.
Derfor holdt vi et bestyrelsesmøde i november 2016, for at tale om det kan lade sig gøre at få en
bedre hjemmeside.
Vi fandt frem til, at en ny hjemmeside skal kunne gøre det nemmere at lede ting frem.
At vi selv skal kunne lægge noget ind på siden.
Hvis vi selv skal skrive på siden, vil det medføre, at vi skal kunne se, hvem der har lagt noget på.
I ny og næ gør vi alle noget ved vores båd, så skriv og tag billeder af det, I gør og har glæde af, og læg
det ind på hjemmesiden. Men i lige så høj grad, hvis I finder ud af, at det I har gjort kunne have været
klaret på en bedre måde.
Rune påtog sig at sondere opgaven, men her for en måned siden måtte han meddele, at det ville
overstige hans kræfter. Så ny hjemmeside er opgivet. Skulle der være nogle her eller blandt de øvrige
medlemmer, der har mod på opgaven, så meld jer på banen, der er jo lidt penge på kontoen til den
sag.
Svenskerne ændrede deres side for nogle år siden således, at de logger ind med et personligt login, og
de har ikke villet lukke os ind. Det er ærgerligt, men ikke til at gøre noget ved. De har heller ikke ført
deres gamle oplysninger ind på den nye side, men har et link dertil, så de stadig kan komme til dem.
Siden klubbens hjemmeside blev oprettet, er der jo sket en masse på kommunikationssiden i vores
samfund, og Facebook er blevet kæmpestor og er nu et centralt omdrejningspunkt for rigtig mange.
Facebook er velegnet til ad hoc information, hjemmesiden er mere velegnet til mere systematisk
registreret information og gode råd.
For at få det bedste af begge verdener har vi oprettet en gruppe på Facebook. Den skal bruges til ad
hoc information samt information, når man lægger noget på hjemmesiden og i sidste tilfælde en link
til hjemmesiden. Vi anbefaler alle klubbens medlemmer at melde sig ind i gruppen.
Beretningen blev godkendt med klapsalver fra medlemmerne.

3. Årsregnskab.

Kasseren Henrik Smidt gennemgik regnskab, regnskabet bliver vist på storskærm så alle kan følge
med.
Regnskabet blev godkendt med klapsalver fra medlemmerne.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontigentet forbliver uændret på 100 kr.

5. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen indkomne forslag.

6. Valg af alle bestyrelsesmedlemmer
Tom Winther Hansen, modtager genvalg
Rune La Cour Dyrvig, modtager genvalg
Henrik Smidt, modtager genvalg Alle bestyrelses medlemmer modtager genvalg.
Diagenten, gennemgår de valgte.
Alle bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med klapsalver fra de fremmødte.

7. Valg af suppleant – på valg er Børge Frost Iwersen – modtog genvalg.
Børge Frost Iwersen blev genvalgt med klapsalver fra de fremmødte.

8. Valg af revisor – på valg er Niels Bækdal
Niels Bækdal blev genvalgt med klapsalver fra de fremmødte.

9. Valg af revisorsuppleant – på valg er Svend Aage Poulsgaard
Svend Aage Poulsgaard blev genvalgt med klapsalver fra de fremmødte.

10. Eventuelt
Der blev talt om hjemmesiden, og om vi skulle blive en del af den svenske kontrast klub.
Vi blev enige om at formanden undersøger mulighederne for at den danske klub bliver en
underafdeling af den Svenske Contrast klub.
Der er udfordring med hvordan vi håndtere betalingen til udlandet da der vil være et gebyr.

Børge har lavet en oversigt over hvilke bådejere der har laver forskellige former for projekter.
Oversigten blev omdelt.

Erik Skovsager holdt et interessant foredrag med billeder og anekdoter om deres tur til Sverige.
Referart:
Rune la Cour Dyrvig
Sekretær.
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