
 
Lildstrand Bådelaug/Skarreklit 

Nyhedsbrev nr. 18, 24. maj 2016 
skarreklit@hotmail.com 

www.skarreklit.dk 
Bankkonto: Sparekassen Thy, 
konto nr. 9114-0001742256 

  
  
Husk: Bådelaugets generalforsamling mandag den 30. maj 2016, kl. 19.00  
Meld jer til arbejdsopgaver på Skarreklit 
  
Kære medlemmer, 
  
Generalforsamlingen 
Med Nyhedsbrev nr. 16. af 12. maj indkaldte vi til ordinær generalforsamling i bådelauget 
mandag den 30. maj 2016, kl. 19.00. Vi kan nu bekræfte, at den afholdes på Frøstrup Gl. 
Kro. Alle medlemmer, også de der ikke har tilmeldt sig på forhånd, er selvfølgelig 
velkomne. Vi håbet, at rigtigt mange vil deltage. 
  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse  
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til 
godkendelse  
5. Behandling af indkomne forslag, se nedenfor  
6. Valg af formand i lige år  
7. Valg af kasserer i ulige år  
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)  
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år  
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §8 
11. Eventuelt  
 
 
Vi vedhæfter bestyrelsens beretning. Desuden har vi modtaget det nedenfor angivne forslag 
til pkt. 5.  
  
Arbejdsopgaver på Skarreklit 
Vi skal have sat Skarreklit i ordentlig stand, inden vi går i gang med sommerens sejladser og 
fisketure. Den er nu blevet damprenset og er klar til at blive slebet og malet. Det er er 
opgave for alle medlemmer. I kan melde jer hos Jørgen Leegaard til dette arbejde, telefon 
20444453 eller jjleegaard@icloud.com. 
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Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
  
  
Indkommet forslag til generalforsamlingen, pkt. 5 
  
Til bestyrelsen i Lildstrand bådelaug. 
 
Da der er 2 både Skarreklit og Riden Syntes jeg at det skal med i vedtægterne. 
 
i § 3 og § 4 står der båd, det mener jeg skal rettes til både. 
 
I § 3 Kan man tilføje efter kalenderår eks. 01.01.16.til 31.12.16 
 
Ses til generalforsamlingen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren O. Jensen 
  
Bestyrelsen 
René Bliksted Larsen, formand 
Jørgen Leegaard, næstformand 
Dion Jensen, kasserer 
Kim Sørensen, sekretær 
Bent Wigotski 
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