
 
 

 
 
 
      GENERALFORSAMLING DEN 12. MARTS 2014 
 
 

REFERAT. 
 
 
Formanden bød velkommen. 
 
1. Lars Fardrup Nielsen blev valgt som dirigent, Lars orienterede om at han senere ville 

blive foreslået som formand, og bad generalforsamlingen forholde sig til dette. 
Generalforsamlingen fastholdt valget. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen som lovligt indvarslet. 
 
Peter Petersen blev valgt til referent. 

 
 

2.  Formandens beretning: Herunder følgende punkter: 
 
  - Medlemmerne 
  - Økonomi 
  - Bestyrelsen 
  - Klubaktiviteter 
  - 75 års Jubilæum 
  - Klubhus 
  - Skudehavnmiljøet 
  - Dansk Sejlunion 
  - Paradisbroen 
  - Klubbladet ”orientering” 

 
 

Formanden orienterede om at man netop havde modtaget udkast til lejeaftale vedr. 
kommende klublokale, da der endnu ikke havde været forhandlet, har bestyrelsen valgt 
at holde indholdet for sig selv, indtil der er fundet en endelig aftale. 
 
Der blev efterlyst referat fra generalforsamlingerne, disse skal jfr. vedtægterne gøres 
tilgængelige. Dette vil blive imødekommet fremover. 
  

    Formandens beretning blev godkendt. 
 
 

3. Klubbens regnskab blev forelagt til bodkendelse. 
 
    Regnskabet blev godkendt. 
 
 

4. Budget for år 2014 blev forelagt. 
 
 

Se den trykte beretning 



 
 

 
5.  Indkomne forslag. 
 

Forslagsstiller trak begge forslag under henvisning til formandens beretning og 
efterfølgende debat. 
 

 
6. Valg af bestyrelse 
 
     Lars Fardrup Nielsen blev valgt som formand. 
     Bjørn Pihl blev genvalgt som kasserer. 
     Peter Frank blev valgt som bestyrelsesmedlem 
     Niels Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlem 
     Kurt Møller blev genvalgt som revisor 
     Inge Sørensen blev genvalgt som revisor 
     Elke Kronsted blev genvalgt som Revisor suppleant 
     Jan Friche blev valgt som suppleant. 
 

Bestyrelsen indstillede at afgående formand Jørgen H Jensen blev udnævnt til 
æresmedlem, hvilket generalforsamlingen enstemmigt tilsluttede sig. Bjørn Pihl Sørensen 
motiverede udnævnelsen og takkede Jørgen for hans store indsats igennem mange år. 
 

 

7.  Eventuelt 
 
Henry orienterede om byggeriet og fremdriften vedr. vores kommende klublokale. 
 
Jakob Herskind foreslog at FM oprettede sig på Facebook, og han tilbød at påtage sig 
opgaven. Lars påpegede at hjemmeside og facebook skulle vurderes samlet, men var 
positiv over for forslaget. 
     
Jørgen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen. 
 
 
 
 

Dirigent 
 
 

Lars Fardrup Nielsen 
 
 
 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 
 
Formand:      Lars Fardrup Nielsen. 
Næstformand:      Henry Kristensen. 
Kasserer:      Bjørn Pihl Sørensen. 
Sekretær:      Peter Frank. 
Bestyrelsesmedlem:      Niels Nielsen. 
Suppleant:  Jan Friche. 


