
Generalforsamling i 

 

Colin Archer Laug 
 

onsdag, den 23. marts 2022 kl. 19.30 i Havnens Hus 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent 

 Dirigent - bestyrelsens forslag Kurt Darling Nielsen 
 Referent - bestyrelsens forslag Helle Bro 

Generalforsamlingen er varslet den 3.3.2022. Opfylder dermed 

vedtægtens krav om 14 dages varsel og afholdelse i marts 

måned. 

28 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

2. Formandens beretning samt godkendelse af beretning 

Formanden nævnte bl.a. i sin beretning: 

- At skibet er blevet forbedret med ny brændstoftank og nyt oliefyr- hvilket klart har forbedret 
skibet. Næste opgave er at tætne dækket, der er udfordringer med utætheder. 

- At der som noget nyt har været sejlet med skoleelever fra 7. – 9. klasse fra Christinelystskolen. 
Det har været en fornøjelse at give de unge mennesker indblik i sejlads og som en god 
sidegevinst har skolen også bidraget med et beløb til skibets drift 

- At der har været en god søgning til sejlads tirsdag og torsdage. Der er i den kommende sæson 
planer om at faste sejladser tirsdage og onsdage. Tilmelding til sejladser for medlemmer sker 
fortsat via hjemmesiden. Det er muligt at indgive ønsker om sejladser på andre tidspunkter. 
Ønsker vil så vidt muligt blive imødekommet, hvis der er mulighed for en skipper. 

- At Anni Thrysøe deltog i Limfjorden Rundt og blev nr. 4 ud af 12 deltagende både. Der er 
overvejelser om at deltage i pinsestævne der i år er i Korsør. Mors Rundt er også en mulighed. 

 

Formanden takker medlemmer – både aktive og passive, sponsorer og frivillige for bidrag, der 
muliggør drift, vedligehold og rengøring af skibet.  

 

Formandens beretning om årets aktiviteter blev godkendt. 



 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet er revideret og godkendes. 

Årets overskud er 5.631,01 kr. 

Egenkapital pr. 31.12.2021 er 268.112,88 kr. 

 

4. forslag til medlemskontingent 

Medlemskontingent på 300 kr. pr. medlem fastholdes. 

Der er 123 medlemmer   

Det er vigtigt, at alle er ambassadører for at fastholde medlemmer og anbefale foreningen til 

flere, samt at medlemmer fornyr medlemskortet. 

5. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 På valg er: 

 Kenneth Bro, modtager genvalg  

 Henning Lund, modtager ikke genvalg 

Genvalg til Kenneth Bro  
 
Henning Lund ønsker at udtræde af bestyrelsen og nyvalgt er Jens Pedersen 

 

Generalforsamlingen siger mange TAK til Henning Lund for en stor indsats i foreningen! Der 
udtrykkes ønske om, at han fortsat vil tilknyttes og indgå i praktiske opgaver 

 
 
 
 
 



7. Valg af suppleanter  
 

 På valg er: 

 Bent Kynde, modtager genvalg  

 Tage Bentzen, modtager ikke genvalg  

Genvalg til Bent Kynde 

Nyvalg til Peter Møller  

Generalforsamlingen siger mange TAK til Tage Bentzen, der udtrykkes ønske om, at han fortsat vil 
tilknyttes skibet. 

 

8. Valg af revisor og suppleant 

På valg er: 

 Revisor - Tonny Schleimann, modtager genvalg  

 Revisor suppleant - Johnny Rokkjær 

Genvalg til Tonny Schleimann og bestyrelsen afsøger, om Johnny Rokkjær vil fortsætte på posten. 

 

8. Eventuelt 

Prisen for sejlture med gæster drøftes. Udgangspunktet er, at alle, der sejler med, skal være 
medlemmer. Men der er mulighed for at aftale en konkret udgift for sejlture med gæster.  Drøftes i 
de konkrete tilfælde med skipper. 

 

Forslag om at søge om dækning af  udgift til tætning af dæk ved Jysk Energi. En arbejdsgruppe skal 
udarbejde ansøgning. 

 

 

 

 


