Furesøbad Windsurfing Klub
www.furesurf.dk

Generalforsamling 2017
Tirsdag d. 14. februar kl 19.00
1) Lovligt indkaldt møde
2) Beretning:
Det er gået forbløffende godt uden adgang til pengekassen,
alle de sædvanlige arrangementer er afholdt - inkl klubmesterskab - og nu med båd
Bestyrelsens beretning er godtaget
3) Der findes ikke regnskab for 2016 eller budget for 2017
4) Bestyrelsen foreslår uændret kontigent – vedtaget
5) Forslaget er:
Foreningen tegnes af formanden. I forhold til banken og alle dispositioner vedrørende foreningens
konti tegnes foreningen af kassereren alene eller formanden alene. Ved øvrige økonomiske
dispositioner kræves dog underskrifter af såvel formand som kasserer.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af
formanden, næstformanden samt kassereren i forening.
Det ændrede forslag blev vedtaget – men skal tages op på en ekstrordinær generalforsamling.
6) Der er ikke modtaget yderligere forslag
7) Lars Svendsen genopstiller – enstemmigt valgt
8) Lars Christensen, og Rune Pagter genopstiller begge, og blev begge valgt enstemmigt.
9) Valg af revisorer: Joachim Schmidt og Søren Poulsen – opstillede og blev enstemmigt valgt.
10) Suppleanter til bestyrelsen
Marcus Kojo Lund Hagan – Søren Poulsen opstillede og blev enstemmigt valgt.
11) Der blev kun valgt en suppleant til revisorposten her  Henrik Georg Eriksen
12) Nedsættelse af udvalg
a. Hjemmeside:
Henning Hviid
b. Turudvalg:
Henning Hviid & Kristina Larsen
c. Motorbåd:
Lars Svendsen
d. Drikkevare:
Henning Hviid
e. Instruktion:
David Hellemann Jensen
f. Sommersurf:
David Hellemann Jensen
g. Udstyrsansvarlig:
Markus Hagan / Rune Pagter
h. Externe arrangement: Lars Svendsen
i. Klubblad:
Udgået
j. Nøgleudvalg:
Bo Birke
k. Containerpladser:
Bo Birke
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13) Bo oplyser at der er et ønske om at bremse gennemgang gennem tilrigningsarealet. Vi anbefaler at
man låser porten ved indgangen fra parkeringspladsen. Det er f.eks. uhensigtsmæssigt at skulle
håndtere låsen når man bærer sejl og lignende.
Input til kalender:
a. Arbejdsdag Lørdag d. 22. April
b. Sæsonstart Tirsdag d. 2. Maj
c. Forårstur 19-21 Maj. Skal bookes
d. Sidste klubsurf før sommerferien Torsdag d. 22/6
e. Sommertur fra Lørdag 8/7 – Lørdag 15/7 (kl 10.00)
f. Sommerferiesurf uge 29-30-31
g. Efterårssæsonstart Tirsdag d. 8 August.
h. Efterårstur 22-24 September - skal muligvis være et andet sted
i. Klubmesterskab Lørdag d. 30. September
14) Ekstraordinær generalforsamlingen.
a. Henning Hviid blev valgt til dirigent – enstemmigt vedtaget
b. Christian Holme blev valgt til referant
c. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt
d. Forslagt til den ekstraordinære generalforsamling er:
Foreningen tegnes af formanden. I forhold til banken og alle dispositioner vedrørende
foreningens konti tegnes foreningen af kassereren alene eller formanden alene. Ved øvrige
økonomiske dispositioner kræves dog underskrifter af såvel formand som kasserer.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes
foreningen af formanden, næstformanden samt kassereren i forening.
Enstemmigt vedtaget.
e. Evt. ingen yderligere indlæg
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Godkendt Furesøen, 14 februar 2017:

________________
Lars Svendsen
Formand

__________________
Lars Christensen
Næstformand

__________________
Henning Hviid Nielsen
Kasserer

________________
Bo Birke

__________________
Rune Pagter

__________________
David Hellemann Jensen

________________
Tim Andersen
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