Referat af

Generalforsamling i ASK D. 15-02-17
Fremmødte
Gunnar, Christian, Klaus, Finn, Erik, Rasmus og Dennis

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Claus valgt som dirigent. Rasmus skriver Referat.

Bestyrelsens beretning.
Formanden genfortalte i kort træk den udsendte beretning.
Finn fremhævede klubbens fremtid i henhold til mulig sammenlægning med andre klubber.
Bjørnen blev diskuteret som en mulighed. Intet blev dog besluttet.
Claus fremlagde at han har genindmeldt sig i DSF som enkelt medlem og syntes at flere
burde følge eksemplet.

Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
Finn ridsede regnskabet op, og der er et overskud på ca. 1.500 kr.
Den kontante beholdning ligger pt på ca. 5.500kr.
Regnskabet blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen bemyndiges til evt. salg af motorbåd.
Bestyrelsen foreslår at afhænde vores motorbåd, da den er klubbens primære udgift og, at
de primære brugere har købt egen båd.
Klubbens økonomi er indordnet således, at vi har råd til at have båden, dog skal
vedligehold, slid og reservedele finansieres gennem leje af båden.
Bestyrelsen skønner, at båden ikke bliver brugt nok til, at det er muligt at beholde denne.
Dette blev mødt at protester, og flere medlemmer fremlagde, at de ville bruge den mere.
Det blev derfor aftalt, at hvis båden ikke blev brugt tilstrækkeligt i de næste seks måneder,
er bestyrelsen bemyndiget til at kunne sælge båden.
Et evt. salg betyder, at de indskudte midler i motor og båd tilbagebetales til de
medlemmer, der har penge til gode. De resterende tilfalder selvfølgelig klubben.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Dennis genvalgt til formand.
Rasmus genvalgt som næstformand
Finn genvalgt som kasserer
Erik genvalgt som suppleant

Valg af revisor
Peter genvalgt som revisor.

Eventuelt
forsikring på båden svarer til en værdi af tyvetusinde kr. Motor alene har en værdi af
toogtyvetusinde kr.
Det blev bestemt, at vi ikke ønsker at hæve værdien mod at skulle betale mere i præmie.
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