J. nr. 16051

Generalforsamling
i
Foreningen Han Herred Havbåde
Den 25. april 2015 afholdtes generalforsamling i Foreningen Han Herred Havbåde i Havbådehuset
i Slettestrand.

Der var indkaldt til afholdelse af ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.

Formand Thomas Højrup bød velkommen, og foreslog advokat Erik Braad som dirigent.

Ad. 1.

Advokat Erik Braad valgtes til dirigent, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. 2.

Herefter aflagde Thomas Højrup bestyrelsens beretning sammen med repræsentanter
for bådelaug, bådebyggere og Havbåde-huset.

Elbo Lauget v/formand for lauget med 22-23 medlemmer fortalte om aktiviteterne i det
forløbne år omkring Elbo. Styrehuset er blevet ombygget med nye instrumenter, og Elbo
er blevet malet og gearkasse og skrueakslerne er skiftet. Han fortalte bl.a., at der på det
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seneste ikke var sejlet så meget, ca. 100 timer, men fanget mange fisk. Man ville fremadrettet prioritere sociale aktiviteter for medlemmerne. Jammerbugt og Elbo-lauget har
fået kontrolleret redningsudstyr. Elbo er nymalet og i flot stand.
Per Hansen aflagde beretning for Jammerbugt Bådelaug – 35 medlemmer. Godt fællesskab også med andre laug. Båden var på hav 80 gange i 2014, og har fanget mange
fisk. Vedligeholdelsen bliver foretaget med ny garnholder og propel. ”Bette Jan” er kommet til lauget. Tryg har sponsoreret flydedragter.
Hans Peter som formand for ”Nordvest-lauget”. Består af 15 medlemmer. Der mangler
medlemmer med god tid. Der er en del pædagoger er uddannet som skippere, og derfor
er der 21 skippere. Båden sejler for lidt i hverdagene. Sociale opholdssteder har haft unge med ude at sejle. Flere medlemmer har taget duelighedsbeviser og undervises i at
bruge spillet. Økonomien har været belastet i startåret med mange indkøb.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. 3.

Søren Nielsen gennemgik selskabets årsrapport samt budget for det kommende år.

Regnskabets godkendelse blev sat til afstemning, og det forelagte regnskab/årsrapport
blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 4.

Det forelagte budget blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 5.

Medlemskontingentet blev fastsat uændret for 2015.

Ad. 6.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad. 7.

Til bestyrelsen genvalgtes Thomas Højrup og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Susanne Knudsen

Ad. 8.

Som suppleanter valgtes Jan Olsen og Henrik Sonne.
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Ad. 9.

Selskabets revisor, Revisionsfirmaet Frank Lynge Jensen, Høegh Guldbergs Gade 36C,
1. th., 8700 Horsens genvalgtes.

Ad. 10.

Eventuelt.
Ejler Winkel foreslog gennemførelse af førstehjælpskurser. Han omtalte endvidere, at et
maleri af den gamle redningsbåd, der p.t. er i Jammerbugt Kommunes besiddelse, burde
bringes til Slettestand.
Formand for Lauget Anna, Ove Skov, der er forholdsvis nystartet. Anna sejler godt og
ligger godt i vandet, og alle glæder sig til at komme i gang med at bruge båden. Der er
uddannet 4 skippere og 3 har bestået duelighedsbeviset, der er 14 medlemmer i lauget.
Lauget Skarreklit, Bent Wisotsky. Der skal søges midler til blok og spil i Lildstrand. Der
skal igangsættes aktiviteter, mens båden ligger i Slettestrand.

Generalforsamlingen hævet.

E. Braad
dirigent
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