Referat fra ordinær generalforsamling
Grenaa Marineforening
Den 23. februar 2018
Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog Jørgen Lund, denne blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen var
lovligt varslet både til medlemmer og i dagspressen.
Det blev også konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig med antal fremmødte
medlemmer.
Stemmetællere blev valgt: Sonja Kirk og Torben Lund.
Prins Henrik og Poul Hansen mindedes med 1 min. stilhed

Formandens
beretning:

Efter oplæsning og gennemgang blev beretningen godkendt. Referatet findes vedhæftet.

Regnskab:

Regnskab godkendt - vedhæftet referatet.

Planer for
næste år:

Indkomne
forslag:

Fastsættelse
af kontingent:

Bestyrelsen arbejder på forskellige byggeprojekter
• Vi mangler plads - hvad er muligt?
• bygge ovenpå?
• Evt. køb af nabogrund?
• Etablering af handicaptoilet
• Ebeltoft Marineforening har fået lovning på 2 gl. redningsbåde fra Flådestation Frederikshavn
- Den ene vil de overdrage til GMF - den skal så klargøres til sejlads – hvem gør hvad?
• Det store event ”FestiVand” gentages igen i år. Denne gang er det GMF, der står for ledelsen.
• Arrangementer! Bestyrelsen henstiller til bedre opbakning til kommende arrangementer, da
der måtte aflyses flere sidste år pga. manglende tilslutning.

Bestyrelsen foreslår:
Da næstformand sejler i længere perioder, kan han i disse perioder erstattes af:
1. suppleant og 2 suppleant indtræder som suppleant for resten af bestyrelsen.
– dette blev vedtaget.
Et medlem foreslår:
Vor ”tyskeraften” erstattes med ”stegte ål” – dette blev forkastet – generalforsamlingen vedtog,
at man forsøger at lave begge arrangementer.
Et medlem foreslår at Marinestuen gøres røgfri
- dette medførte en større debat, og man enedes om skriftlig afstemning
Resultat af afstemning: 1 ugyldig- 4 blanke- 27 nej - 24 ja.
Forslaget blev forkastet.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – dette blev vedtaget.
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Valg til
bestyrelsen:

Valg af
revisorer:

Valg af
flagbærer
og flaggast:
Sendemandsmøde:

Claus Jensen blev valgt til ny kasserer – Peter Schack Poulsen udtræder.
Steen Poulsen blev valgt til ny sekretær – Søren Holck udtræder.
Jørgen Als Holm blev genvalgt til banjemester.
Kai Strand blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Brian Noer blev valgt til 1. suppleant – Svend Madsen udtræder.
Peter Schack Poulsen blev valgt til 2. suppleant – Claus Sørensen udtræder.
Søren Holck blev valgt til Skyttelaugsformand – Claus Sørensen udtræder.
Ole Hubbe blev valgt til ny webmaster.

Jørgen Lund og Lasse Petersen blev genvalgt til revisorer.
Bennix Mikkelsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ib Pedersen blev valgt til flagbærer og Søren Holck blev valgt til flaggast.

Formanden orienterede om sendemandsmødet i Køge – forløbelig er 2 medlemmer tilmeldt.
I 2019 vil sendemandsmødet blive tildelt Randers, der allerede er i gang med planlægningen.

Skyttelauget:

Da gl. skyttelaugsformand er sygemeldt, overtog ny skyttelaugsformand, Søren Holck opgaven
med at informere om kommende aktiviteter: vinterskydningen går godt, flere må dog gerne
deltage, SH orienterede om landsskyttestævne 17. og 18. marts i Nyborg.

Eventuelt:

Ingen bemærkninger til emnet.

Referent: Steen Poulsen
Grenaa, 25.02.2018
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