Referat fra J-Klubbens ordinære Generalforsamling
fredag d. 20.09.2019 i Horsens.
J-Klubbens formand Verner Jensen (VJ), bød de 6 fremmødte betalende medlemmer velkommen til årets Generalforsamling. Herefter overgik vi til Dagsordenen.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
VJ foreslog Peter Fisker (PF) som dirigent, han blev valgt med akklamation.
PF takker for valget og konstaterer, at GF er lovligt indkaldt, og overgår
herefter til dagsordenen.
Pkt. 2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedlægges som bilag 1.
Pkt. 3. Årsregnskab.
Alice S. Jespersen (ASJ) fremlægger regnskabet, som er revideret og
godkendt af revisor Claus Vestergaard.
Regnskabet godkendes med akklamation af GF. Herefter takker de
fremmødte Alice for et fint arbejde med regnskabet, et arbejde Alice
har påtaget sig i en hel del år efterhånden. Regnskabet vedlægges som
bilag 2.
Pkt. 4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 5. Fastsættelse af budget og kontingent.
På baggrund af J-Klubbens sunde økonomi, besluttedes det at fastholde det nuværende kontingentniveau.
Pkt. 6. Valg af Formand.
Da VJ havde meddelt at han ikke ønskede genvalg, skulle der vælges en
ny. Inden det kom dertil, foreslog Heine Christiansen (HC) at nedsætte
antallet af bestyrelsesmedlemmer til 4. Det blev der hurtigt enighed
om blandt de fremmødte.
Da der ikke var nogen blandt de fremmødte der ønskede at byde ind
på Formandsposten, meddelte Benny Skødt-Rasmussen (BSR), at han
havde talt med Lars Kristensen (LK), som desværre var forhindret i at
deltage i GF, om at han tog formandsposten, og at så BSR overtog
næstformandsposten. BSR meddeler, at LK er klar på en telefon hvis
det måtte ønskes.Pkt. 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Med reduktionen i antallet af bestyrelsesmedlemmer, og med Alice´s
og Torben Pedersens (TP´s) tilsagn om at fortsætte i bestyrelsen, var
der ikke behov for nye valg.
PF fortsætter som suppleant til bestyrelsen.
Pkt. 8. Valg af revisor og en suppleant.
VJ tilbød sig indledningsvis som revisor. BSR foreslog herefter HC som
ny revisor, og han blev valgt med akklamation. VJ tog herefter posten
som revisorsuppleant.
Pkt. 9. Vedtægter og klasseregler.
Der var ingen ønsker om ændringer i vedtægterne, og TP tilbød at fortsætte som klubbens ansvarlige, og vel nok også mest kompetente mht.
klasseregler.
Pkt. 10. Eventuelt.
a. Alice har doneret støbeformen til J-Klubben. Alle fremmødte udtrykte en stor tak til Alice for denne flotte gestus.
VJ og TP har afhentet formen i Frederikshavn, og kørt den til Horsens, hvor den nu er placeret på en af VJ og TP kendt lokation.
En betingelse for donationen er, at Alice skal kontaktes, hvis der opstår et ønske om salg eller andet ifm. støbeformen. Formen til kølen
står fortsat hos Alice.
b. Kalender 2020.
BSR nævner at der er nogle udfordringer mht. næste års kalender.
Følgende datoer er kendte:
1. Max Oertz 20 års jubilæumsregatta. 29. maj – 1. juni.
2. Mini Cruise uge 26. (LK er tovholder ?).
3. Svendborg Classic. 13. – 15. august.
4. Ry Open Revival i Horsens. 25. – 27. sept.
BSR kontakter DFÆL for et muligt fælles stævne med dem.
Efter endt debat takker PF for god ro og orden, samt takker VJ for veludført formandsarbejde i det forgangne år.
Haderslev d. 22. sept. 2019.
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