Generalforsamling referat (Tirsdag 24.februar 2015)
Til generalforsamlingen var mødt 46 medlemmer.
Formanden åbnede generalforsamlingen og bød alle velkommen. Herefter et kort mindeord, hvorefter
forsamlingen rejste sig og mindedes Arne Reitz-Hansens død med et minuts stilhed.
1.

Valg af dirigent og stemmetællere.
John Hansen valgtes som dirigent. John takkede straks for valget og konstaterede samtidig at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet ifølge vedtægterne.
Som stemmetællere valgtes: Ole Pyndt og Finn Jørgensen.

2.

Bestyrelsens beretning for 2014.
Formanden kom med en fyldestgørende beretningen der blev vedtaget med alle stemmer for.
(se hele beretningen på TS hjemmeside).

3.

Forelæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik hele regnskabet for 2014, der viser et overskud.
Regnskabet blev godkendt med alle stemmer for.

4.

Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter.
Ingen forhøjelse af kontingent og andre afgifter, men ved pælepladsleje følges det normale prisindeks.
(se priserne i klubbladet Dæmningen eller på TS hjemmeside)

5.

Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

6.

Valg på lige år.
a. Kasserer Karsten Pagh (genvalgt).
b. 2 bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Per Lund Sørensen (genvalgt).
Henrik Lundvaldt (genvalgt).
c. Karsten Reitz-Hansen (1. suppleant) indtrådte i bestyrelsen efter Arne Reitz-Hansens død
den 7. februar.
Bestyrelsen foreslog Jørn Christensen som ny suppleant. Jørn Christensen blev enstemmigt valgt.

7.

Valg af 2 revisor:
John Hansen (genvalgt).
Bo Pedersen (genvalgt).
Valg af 1 revisorsuppleant:
Finn Jørgensen (nyvalgt).

8.

Eventuelt.
Tom Holstebro efterlyser af sikkerhedsmæssige grunde lys ved slæbestedet.
Bestyrelsen ser positivt på forslaget, og vil undersøge muligheden for at etablerer lys ved slæbestedet.
Restancer til klubben er et årligt tilbagevendende fænomen.
Der blev diskuteret frem og tilbage og flere medlemmer kom med forslag til, hvordan man måske kunne
løse problemet. Dog kom der ingen sikker løsning på bordet, så det er og bliver sikkert et fænomen
fremover. De skyldige kommer altid med en dårlig undskyldning.
Akustikken i klubhuset blev drøftet.
Her kom også flere forslag på bordet, men for ikke helt at ødelægge det indvendige udseende i
klubhuset, samt være sikker på at det hjælper på lyden, har bestyrelsen valgt at søge råd fra en ekspert.
Søren Porsmose roste Jan Krastrup for hans kæmpe arbejde som formand i TS.
Dette blev mødt med stor aplaus fra hele forsamlingen.
Jan Krastrup takkede Vagn Mortensen med et par flasker vin, for hans store arbejde i festudvalget
igennem flere år. Vagn valgte at trække sig fra jobbet i 2014.
Da Vagn var forhindret i at være til stede ved generalforsamlingen, vil gaven blive overrakt senere.
Formanden kom ind på, at man den 29. marts 2016 kan fejre 50 års jubilæum i Toreby Sejlklub.
Bestyrelsen er gået i tænkeboks med hensyn til hvordan det skal fejres. Bl.a. er man begyndt at samle
materiale til et jubilæums tidsskrift.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstitueringsmøde og fordelte pladserne således:
Formand:
Jan Krastrup.
Næstformand: Per Lund Sørensen.

Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Karsten Pagh.
Hans Lund.
Henrik Lundvaldt.
Tonny Cranø.
Karsten Reitz-Hansen.

Palle Tørnqvist fortsætter som 1. suppleant og Jørn Christensen 2. suppleant.
Næste møde: 18. marts 2015 kl. 19.00.
Traktement: Karsten Reitz.
Referat: Hans.

