Generalforsamling 11. marts 2015.
DAGSORDEN / Referat

1. Valg af dirigent. Aksel Blev valgt til dirigent
1.1. Generalforsamlingens lovlighed, 8 dage før, avisen 25. feb., blad, klubhus, hjemmeside.
Generalforsamlingen erklæres lovlig
stemmeudvalg Benny+Jacob

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
2.1. Kommentar til beretningen?
Formandens beretning godkendt
DSU generelt enighed om at de ikke passer på FM`s profil
der indskærpes ingen hund eller rygning i klubhus

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
3.1. Afstemning
punkt 3 og 4 lægges sammen
Regnskab godkendt
der bliver snakket om budget og underskud bjørn forklarer at med klubhus udlejning og
ølsalg ser det ud til at løbe rundt
Formanden tilføjer at selv om der er en lav rente vil vi ikke begynde at gamble med midlerne

4. Kassereren orienterer om budgettet for det kommende år.
4.1. Orientering
se punkt 3

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5.1. Ingen

6. Valg af formand (ulige årstal)
6.1. Lars på valg, modtager genvalg.
lars genvalgt

7. Valg af kasserer ( lige årstal)
7.1. Udgår

8. Valg af den øvrige bestyrelse – 3 medlemmer samt 1 suppleant.
8.1. Henry på valg, modtager genvalg. Henry Genvalgt
8.2. Jan Friche suppleant, modtager genvalg.Jan Genvalgt

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant hvert år.
8.1. Kurt Møller revisor Kurt genvalgt
8.2. Inge Sørensen revisor Inge Genvalgt
8.3. Elke Kronsted Revisor suppleant Elke genvalgt

10. Eventuelt.







Der bliver forslået at afholde GF om søndagen næste gang, men ud fra det
store fremmøde holder vi fast i en hverdag
Der bliver forslået er der afholdes en udvalgsfest….
der bliver snakket om svineriet fra asfaltering af strandvejen om vi på en
måde kunne få info inden sådan eller lignende foregår næste gang
Der bliver talt om bommen I forbindelse med udlejning taxa olign.
Havnefoged undersøger med ADP/havneudvalg
lidt om mekonomen og madsted… men intet konkret

Generelt god debat med god stemning
Aksel afslutter

