Referat fra generalforsamling i Vikingerne d. 28/10 2019

Mie Laursen bød velkommen til de mange fremmødte.


Valg af dirigent og stemmetællere: Bestyrelsen foreslog Christian Haubuf som
dirigent, og Hanne Rasmussen som stemmetæller, Elisabeth Jacobsen meldte sig,
ingen modforslag.



Christian konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og gav ordet til
formanden



Mie fortalte om diverse møder i bestyrelsen og med de andre foreninger på havnen. På
Havnens dag, Vild med vand i maj var der åbent hus i Valhal nogle timer, fint besøgt. En
gruppe havde bygget et fartøj som deltog i Funny Boat Show i august, mandskabet
sikrede sig en flot 2.plads, præmien var et gavekort til kaffehuset på havnen.
Deltagerne var derhenne og få kaffe og kage og derudover var der 2 kg kaffe, som
bliver brugt når der er "kaffemik" om tirsdagen og til generalforsamlingen. Et
malerhold har klaret vedligehold og Esben Sørensen har sørget for at
saunafaciliteterne er tip-top. Brolaug med holdkammerater sørgede for at flydebro og
platform kom i vandet og er taget op igen, samt rengøring af badebroer. Mie rettede
en stor tak til alle i bestyrelsen og de frivillige, samt ønskede alle Vikinger en god
20.sæson.Vi er pt 324 medlemmer. Beretningen blev godkendt.



Kasserer Karen Langholm fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
Derefter blev budgettet fremlagt og vedtaget. Kontingentet er uændret, opkrævning
sendes ud snarest.



Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at foreningen køber et af redskabshusene, når
der bliver et ledigt med den rigtige placering, pris 35.000,-, det kan så bruges som
kaffestue. Efter nogle uddybende spørgsmål blev forslaget vedtaget.



Esben Sørensens forslag:1. Forslag om ændring af medlemsperiode, det vil kræve en
vedtægtsændring, efter en længere drøftelse kom forslaget til afstemning og blev
nedstemt. 2. Forslag om at benytte Conventus, medlems-og regnskabssystem: Karen
Langholm havde undersøgt priser og forklarede at det nuværende system er billigt og
godt. Esben frafaldt forslaget. 3.Forslag om udvidede saunatider for at tiltrække nye
unge medlemmer: Iben Jensen udtalte på vegne af bestyrelsen at forslaget er godt
men mest for at tilgodese vore medlemmer, ikke for at tiltrække nye - de kommer helt
af sig selv! Budgettet kan godt klare strømforbruget, så forslaget blev vedtaget. 4.
Forslag om at nedsætte indmeldelsesgebyret: Karen Langholm fortalte at ingen af de
nye medlemmer har brokket sig over beløbet, det er godt at have noget på
kistebunden. Et nyt medlem udtrykte glæde over muligheden for at benytte Valhal
hele sommeren efter indbetaling af gebyret. Et medlem fortalte at mange medlemmer

i sin tid betalte 1.000,- som indskydere for at projektet kunne realiseres. Forslaget
faldt. 5. Forslag om etablering af lys på bro og i vandet ved trapperne: En god idé og
bestyrelsen vil undersøge om der er noget til hinder for det af hensyn til sejladsen
ind/ud af havnen, og vil i givet fald arbejde videre med idéen. 6&7. Forslag om skiltning
på bro og ved Valhal, Efter en længere drøftelse stemte forsamlingen om begge
forslag, der var flertal imod begge dele. 8. Forslag om forskellige arbejdshold: Esben
ønsker en liste over medlemmer som kan hjælpe med de forskellige praktiske opgaver.
Bestyrelsen skriver ud og opfordrer medlemmerne til at melde sig og Esben er
ansvarlig for projekterne. 9. Forslag om en FaceBook side: der findes allerede en
sådan, den bliver dog ikke brugt, Bestyrelsen påtager sig at finde ud af hvem der er
administrator.


Valg til bestyrelsen §6: 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Mie Laursen blev genvalgt,
Karen Sejersen blev genvalgt, Iben Jensen blev valgt. 2 Suppleanter: Lisbeth Berg
blev genvalgt, Helene Røberg blev valgt. 2 revisorer: Aage Bisgaard blev genvalgt og
Peter Olivarius blev valgt.



Evt: et medlem spurgte til renovering af bro 8, Mie forklarede at havnen ønsker en
flydebro men mangler penge, broen bliver kun vedligeholdt



Tak for god ro og orden.

Referent Karen Sejersen

