Referat fra Generalforsamling i

Colin Archer Laug
tirsdag, den 8. juni 2021 kl. 19.30 i Havnens Hus

Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Kurt Darling Nielsen
Referent - Helle Bro
Generalforsamlingen er udskudt fra marts måned på grund
af COVID. Generalforsamlingen er varslet den 21.5. og
opfylder dermed vedtægtens krav om 14 dages varsel.
2. Formandens beretning samt godkendelse af beretning
Formandens beretning om årets aktiviteter blev godkendt. Formanden takker medlemmer og
sponsorer for bidrag, der muliggør drift, vedligehold og rengøring af skibet.
Generalforsamlingen siger Mange TAK til den afgående formand for en stor indsats i
foreningen! Der udtrykkes ønske om, at han fortsat vil tilknyttes og indgå i sejladser.
Bestyrelsen har planer om ugentlige sejladser for kommende ”skippere”, da der er brug for at
flere oplæres til at kunne sejle skibet for at sikre flest mulige sejladser i sæsonen.
Tilmelding til sejladser for medlemmer sker fortsat via hjemmesiden. Der er faste sejladser
tirsdage og torsdage, men det er muligt at indgive ønsker om sejladser på andre tidspunkter.
Ønsker vil så vidt muligt blive imødekommet, hvis der er et tilstrækkeligt antal, der ønsker
sejlads og det er muligt at finde en skipper.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet er revideret og godkendes.
Årets overskud er 9.343,94 kr.
Egenkapital pr. 31.12.2020 er 262.481,87 kr.
4. Forslag til medlemskontingent
Medlemskontingent på 300 kr. pr. medlem fastholdes.
Der er 138 medlemmer i 2020.
Det er vigtigt, at alle er ambassadører for at fastholde medlemmer og anbefale foreningen til
flere.

5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
På valg til bestyrelsen er:
Svend Erik Petersen
Poul Kynde
Anne-Mette Flyvbjerg
På valg som suppleanter er:
Tage Bentzen
Bent Kynde
Svend Erik Petersen ønsker at udtræde af bestyrelsen og nyvalgt er Torben Lund-Hansen.
Genvalg til øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Tak til bestyrelsen!
7. Valg af revisor og suppleant
Revisor

Tonny Schleimann

Suppleant Johnny Rokkjær
Genvalg til revisor og suppleant.
8. Eventuelt
Flere medlemmer gav udtryk for et ønske om en mere enkel tilmelding til sejladserne. Kurt
Darling henviste til vores hjemmeside og nedenstående sejladstilmelding kan ses på
www.colinarcher.dk

Helle Bro

Kurt Darling Nielsen

Sejladstilmelding
Der er mulighed for at sejle med
S/Y Anni Thrysøe i hele sommerperioden frem til og med september.
Tirsdage - 10:00 - 12:00
Torsdage - 16:00 - 18:00

Tilmelding sker ved at sende en mail til:
Husk at skrive datoønske for sejlads og angive, hvor mange personer
der tilmeldes.
NB: Det er også muligt at ønske sejlads på andre tider, eller en
dagssejlads til Thyborøn.
Også her kontaktes
sejladslemvig@gmail.com
med angivelse af relevante oplysninger om deltagere/deltagertal,
sejladsønske.
Med venlig hilsen
Kurt Darling Nielsen
Webmaster

