Han Herred Havbåde
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Referat af stiftende generalforsamling i Spillaget lørdag 10. 10.
2020 kl 10.00 i havbådehuset
Hans Peter Brandi bød de godt 30 deltagere velkommen og fortalte lidt om
baggrunden for spillaget. Det skal være et selvstændigt lag, der har ansvar for spillet
og traktorerne. Der er allerede søgt og bevilget et større fondsbeløb, da spillet stod
overfor en omfattende renovering sidste år. Arbejdsgruppen har bestået af Kristian
Krag (Jammerbugt), Kim Hartmann (Nordvest), Leif Andersen (Anna),Jan Lilholt
(Elbo), Bent Kjeldgaard Gammerbugt), Villy Schmidt (Elbo) samt Hans Peter Brandi
(Nordvest samt direktør for værftet).
Arbejdsgruppen foreslår en bestyrelse bestående af 5 personer, og der er allerede 5 fra
arbejdsgruppen, der gerne vil stille op - Leif og Hans Peter dog kun for det næste år.
Jan Lilholt er god til at skrive ansøgninger, og Kristian Krag er den praktiske mand.
Kristian Krag vil gerne stille op som formand, og det bliver ham, der står for at
indkalde til de fælles arbejdsdage. Leif vil gerne være næstformand. Bent Kjeldgaard
skrev den første fondsansøgning, men han ønsker ikke at gå med i bestyrelsen.

Dagsorden
1. Valg af Dirigent.
Bent Kjeldgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt ved mail til alle medlemmer afHan Herred Havbåde.
2. Gennemgang af vedtægter.
Vedtægterne blev vist på et lærred) og de blev læst højt. Der var en løbende diskussion
afformuleringen afindholdet. Pipsen renskrev vedtægterne efterhånden som der var
enighed i forsamlingen.

3. Valg af bestyrelse, der vælges 5 mand til den nye bestyrelse samt 1 suppleant.
Der blev først valgt 5 bestyrelsesmedlemmer:

LeifAndersen {Anna) - 1 år
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Kristian Krag (Jammerbugt)
Kim Hartmann (Nordvest)
Jan Lilholt (Elbo)
Hans Peter Brandi (Værftet)- I år

Revisor:

Bent Kjeldgaard

Revisorsuppleant:

Kurt Røge

4. Evt.
Thomas Højrup sluttede afmed at sige, at det havde været en forbilledlig måde at
danne et lag/en foreningpå, hvor man ved en løbende diskussion og gode
argumenter, der blev vendt, ændrede udkastet til vedtægter undervejs.
Herefter indbød spillaget til pølser, brød og øl/vand.
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Dirige/t Bent KJeldgaard
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Referent Pipsen

