Referat fra generalforsamlingen i Vorup Havbåde
Fredag den 29. April 2016 på Vorupør Skole.
Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Forslag til budget og fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Valg af tre medlemmer til bestyrelsen for to år. På valg er
• Per Møller Nielsen, Vorupør
• Anders Chr. Thomsen, Nr. Vorupør og
• Bent Lærke, Nr. Vorupør (modtager ikke genvalg)
Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et et år. På valg er
• Lars Hyldahl, Nr. Vorupør
• Henrik Lund, Skive
Valg af ekstern revisor.
På valg er statsaut. revisor Gert Stampe, Skive.
Eventuelt

Ad 1: Kim Poulsen, Vorupør blev valgt som dirigent og Jens Utoft, Skive, som referent. Dirigenten
konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt pr. mail og med brev til alle
medlemmer, men dog ikke på foreningens hjemmeside, som foreskrevet i vedtægterne. Ingen
gjorde indsigelse mod, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 2. Formanden Erik Hove Olesen aflagde bestyrelsens beretning, der udløste klapsalver og
enkelte anerkendende kommentarer.
Ad 3. Kasser Bent Lærke, Vorupør, præsenterede årsregnskabet for 2015, der viser indtægter på
46.000 kr., udgifter for 12.214 kr. og et tilgodehavende på 25.000 kr. fra Lokalsikringsprisen. Dette
beløb er indgået i 2016. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Sekretæren, Jens Utoft, Skive, fremlagde forslag til budget for 2016 med forslag om uændret
kontingent i 2016 og 2017, dvs. Min. 200 kr. for private husstande og 1.000 kr. for firmaer og
foreninger. Forslaget blev godkendt.
I forlængelse heraf orienterede Jens Utoft om bestyrelsens forslag til strategi. Men afslaget på
støtte til totalrenovering af museumsskivet Thabor og den vellykkede prøvesejlads med Ebenezer,
er det primære fokus nu rettet mod at få sat Ebenezer i så forsvarlig en stand, at vi allerede i
denne sommer kan tilbyde vore medlemmer at komme ud at sejle med den mod dækning af
udgifter til brændstof og ophalerspil mv. Samtidigt søges finansiering til etapevis restaurering med
bl.a. rente- og afdragsfrie lån fra Skibsbevaringsfonden til bl.a. klædning og reparation af dæk.
Endvidere satses på at få samlet et hold af frivillige, som under kyndig ledelse af den erfaren
bådbygger vil deltage i restaureringen af den gamle redningsbåd MRB16 i samarbejde med

