Årsmøde 2016 - referat

Sted/dato: Norsminde Yachtklubs klubhus, 27/10 2016 kl. 1900
Referent: Ole Lysgaard
1. Valg af ordstyrer.
Karl-Erik Christensen blev valgt. Karl-Erik erklærede årsmødet for lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning
Godkendt
Der blev stillet spørgsmål om bestyrelsen er bekendt med krav vedr. spuleplads. Bestyrelsen
er ikke bekendt med kravet, og der er ikke udsendt information fra FLID vedr. samme.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående år samt den realiserede del af
indeværende års budget, næste års budget, herunder næste års havneafgift til orientering.
Godkendt
Der blev stillet spørgsmål vedr. mellemregning mellem Yachtklubben og havnen. Der var
meningsudveksling om emnet, herunder rengøring af toilet, betaling for gæstesejlers brug af
klubhus, leje grund grund.
4. Orientering om den udpegede bestyrelse jvf. § 6 stk. 2 og 3
Gert Rasmussen:
Jørn Rasmussen:
Sven Ehlers:
Jørn Prip:
Søren Koliander:

genudpeget
genudpeget
genudpeget
udtrådt af bestyrelsen
udpeget (suppleant for Jørn Prip)

Udpegningen blev modtaget med klapsalve.
Bestyrelsen består herefter af
Formand
Næstformand
Kasserer
Materiel, nord
Materiel, syd
Sekretær og Webmaster
Odder Byråd
Aarhus Byråd

Carit Søgaard
Jørn Rasmussen
Sven Ehlers
Søren Koliander
Gert Rasmussen
Ole Lysgaard
Ole Sander
Finn Nielsen
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Kommentar: På sidste årsmøde stillede Karl-Erik Christensen spørgsmål vedr. udpegning
kontra valg. Karl-Erik har undersøgt reglerne vedr. udpegning. Udpegning skal foretages før
årsmødet, derfor er der tale om en orientering om udpegning.
5. Orientering om de udpegede suppleanter
Søren Thomsen:
Gert Eilenberger:
Steen Skriver:

genudpeget
genudpeget
genudpeget

Udpegningen blev modtaget med klapsalve.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Eventuelt
Krabbefiskeri:
Karl-Erik Christensen: Krabbefiskeri på bro 1 gør det svært at færdes sikker på broen. Der er
sket en skade, med forstuvet ben til følge.
Flere tilkendegivelser om, at det er et generelt problem. Der blev stillet forslag om at opsætte
skilte på broerne hvor krabbefiskeri henvises til ”krabbebroen”. Bestyrelsen opfordres til at tage
problemet op.
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