
Referat af generalforsamling i FWK d. 2/3-2010 
 
Tilstede: 
Lars Svendsen, Lars Christensen, Søren, Christian Holme, Bjarne, Tim, Kristina, Henning, Simon, 
Sune og Rune. 

pkt 1 valg af dirigent: 
Tim Andersen blev valgt til dirigent, og konkluderede at gneralforsamlingen var indkaldt rettidigt i 
overensstemmelse med vedtægterne. 
 
Rune blev valgt til referant. 
 
pkt 2 bestyrelsens beretning for det forlæbne år. 
 
Næstformandens beretning. 
Da Joachim valgte at rejse til USA midt i det hele, fortæller Lars C. lidt om sidste sæson. 
Det var en god sæson med tre velafviklede klubture med stor opbakning. I Hvide sande havde vi 
hele to sommerhuse, hvilket gjorde turen noget dyrere.  
Indtægten for begynderhold er desværre faldet, men de få, som kommer igennem, ser i højere grad 
ud til at fortsætte i klubben. 
Alt i alt en god sæson med mange dage på vandet og mange mennesker på klubaftnerne. 

pkt 3 Forelæggelse af regnskab for 2009: 
 
Samlet overskud i år 2009 på 9% 
 
Lidt større udgifter til båden. 
Grundet to huse på sommerturen steg denne post også. 
Vi har tjent mindre på begynder og sommerhold, primært pga. færre tilmeldte, samt at der kun var 
tre hold fremfor fire på sommersurf. 
Bestyrelsesudgifter er steget en smule. 
Der er ikke brugt så mange penge på instruktøruddannelse. 

Regnskabet for 2009 blev godkendt. 
 
pkt 4 Forelæggelse af budget 2010 
 
 
Tallene er rettet ind i 2010 budgettet tilnærmet indtægten i 2009, da vi håber på et tilsvarende år. 
 
Kontingent prisen er uændret. 
Budgettet for 2010 blev godkendt. 
 
pkt 5 indkomen forslag: 
 
Bestyrelsen har forslået vedtægtsændringer. 
Afstemning om nye vedtægter. (Hvor FWK tydeligør at formålet for klubben er udbredelse af 
windsurfing, og derved differentiere sig fra især kitesurfsporten). 
Der kan ikke stemmes om forslaget, da der ikke er en tredjedel af de stemme berettiget medlemmer 



ikke var tilstede. 
 
pkt 6-10 Valghandlinger: 
 
Valg af formand uden for nummer: Lars Svendsen opstiller i stedet for Joachim. Lars S. er valgt. 
Valg af kasserer (Lige år): Ebbe opstiller i stedet for Simon. Ebbe er valgt. 
 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
Kristina genvalgt. 
Simon valgt. 
Henning valgt. 
 
Suppleanter. 
 
Tim genvalgt. 
Sune genvalgt. 
 
Revisorer og revisor suppleant 
Revisorer: 
Flemming Roiy 
Bjarne Bendsten 
 
Revisor suppleant: 
Christian Holme 
 
pkt 11  nedsættelse af udvalg 
 
 
Nøgler: Ebbe. 
Udstyr: Rune. 
Web: Henning. 
Sociale arrangementer / ture: Sune, Kristina og Tim. 
Instruktion: Lars Christensen. 
Arrangement kalender: Simon. 
Motorbåd: Søren. 
Trailer: Søren og Sune. 
 

pkt 12 Evt 
 
Her blev kun fortalt historier fra de varme lande. 


