1. Dirigent: Sune Thorsteinsson
Referent: Tim Andersen
Generalforsamling lovligt indkaldt ifølge vedtægterne
Tilstede: Kristina, Hening Hviid, Ebbe Iskau, Bjarne, Rune P., Lars christensen, Lasse poulsen, Jonas Lykke,
Tim Andersen, Lars Svendsen, Simon, Sune.
2. Bestyrelsens beretning godkendt.
3. Regnskabet for 2010 er godkendt.
Der er en revisorkommentar om difference på + 3.917 kr. grunden til dette er ikke fundet, men
skyldes højest sandsynligt problemer med skift af bank.
- Der var i 2010 70 aktive medlemmer.
Budgettet for 2011 er godkendt.
4. Kontingent for 2011 fastholdt fra 2010, og vedtaget
5. ingen indkomne forslag
6. Lars Christensen genopstiller, og er valgt.
Rune Pagter er valgt til bestyrelsen
7. Tim Andersen og Sune Thorsteinsson er genvalgt som bestyrelses suppleanter.
8. Flemming Andersen og Bjarne er valgt som revisor. Jonas er revisor suppleant.
9. Nedsættelse af udvalg:
Hjemmeside:
Hening Hviid
Tur udvalg:
Sune, Kristina og Tim
Motorbåd:
Lars Svendsen
Drikkervarer:
Søren Lykke
Instruktør:
Lars Christensen
Udstyransvans:
Rune Pagter
Eksterne Arr.:
Simon Jensen
Klubblad:
Tim Andersen
Nøgler
Ebbe
10. Evt.
Ingen ting til referat
Dirigenten siger tak for god orden og fremmøde, god vind i 2011.

Formandens beretning for året 2010.
2010 kom sent i gang. Den hårde vinter og det sene eller manglende forår gjorde at sæsonen kom sent i
gang. Vandet og vejret var ikke særligt indbydende i maj. Alligevel var der dog en trofast skare som tog på
vandet til klubaftnerne.
Klubaftenerne i 2010 bød på mange dage med god vind og trods den lidt kolde start på sæsonen, så var der
mange på vandet de fleste aftener. Om onsdagen blev der i efteråret flere gange sejlet kapsejladser på en
bane. Det var en stor succes, som gerne skal fortsætte i 2011.

Sæsonen blev afsluttet med et klubmesterskab hvor Lars C. blev klubmester. Arrangementet havde stor
deltagelse og vejret var perfekt. Fremover bliver klubmesterskabet afhold med mindst 2 klasser, således at
alle kan deltage.

Forårsturen gik til Sølager Camping ved Lynæs. Vi havde 2 campinghytter og der var også en del som
overnattede i telt eller bilen. Det blev en tur med rigtigt meget godt surf. Lørdag var alle på vandet og
aftensmaden blev traditionen tro grillet ko. Søndag var vi kun nogle få på vandet, selv om vejret var perfekt.
Fladt vand og meget vind. En rigtig god tur med meget surf og dejligt socialt samvær.
Sommerturen gik som altid til Hvidesande. Der var rigtig mange deltager og det var svært at være så mange
mennesker i husene, som heller ikke var af bedste standard. Turen var dog vellykket trods de lidt svære
forhold.
Efterårsturen gik til Bildsø camping. Her havde vi 3 små campinghytter og også her overnattede flere i
bilerne. Det var en meget hyggelig tur, selv om der ikke blev surfet meget. Vejrguderne var ikke med os, så
vinden manglede. Til gengæld havde vi deltagelse af Katrine, som ikke er medlem af klubben (og som heller
ikke kan blive det). Katrine og Campingmutter underholdt løbende gennem den sene aften og nat.
Det er dejligt, at så mange medlemmer deltager i klubturene, så derfor har vi besluttet at turene i 2011
kommer til at være i spejderhytter i stedet for campinghytter og udlejningshuse. Spejderhytterne giver os
mulighed for at alle kan sove indendørs og vi kan spise sammen rundt om et bord.

Der blev i 2010 afholdt 3 begynderkurser og disse havde et fint deltagerantal. Årets første begynderkursus
blev dog aflyst, da der ikke var deltagere til dette. Årsagen var formodentligt det dårlige vejr.

Vinteraktiviteterne var ikke den store succes. De søndage hvor vi skulle surfe var der vindstille, så ingen
kom på vandet. Der blev dog surfet i klubben helt frem til slutningen af november, hvor vinteren kom.
Svømningen om fredagen, var der ikke den store tilslutning til. Det er svært at lokke med en svømmetur
fredag aften.

Klubben er med årets investering i nye boards nu velkørende på udstyrssiden. Vi har fornyet alle boards i
løbet af de sidste 2 år, og vi har stadig ”nye” sejl på lager til afløsning for de gamle efterhånden som de
ødelægges.
Gummibåden blev ”næsten” stjålet, men er tilbage, dog i lidt defekt stand. Den skal repareres i den ene
ponton.

