Referat fra J-klubbens Generalforsamling d. 25. sept. 2020.
Generalforsamlingen blev afholdt i Mongo-lokalerne i Horsens Sejlklub.
Som noget nyt, havde formanden Lars Kristensen (LK) åbnet op for muligheden for at deltage i GF både ved
fysisk fremmøde og virtuelt, som dog krævede tilmelding. Så kunne der fremsendes et link til mødedeltagelsen. Den virtuelle deltagelse var der ikke nogen der ønskede at benytte sig af.
Verner Jensen og Karen Kvist havde på forbilledlig måde arrangeret både møde, forplejning og stævnet på
bedste Corona-mæssige måde med masser af afspritningsmuligheder, og med god afstand imellem deltagerne. Senere kom der også bordplaner på bordene. Rigtig godt initiativ. Stor TAK for det Verner og Karen.

Der var følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (vedlægges dette referat)
3. Årsregnskab (Vedlægges dette referat).
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af budget og kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor og en suppleant.
9. Vedtægter og klasseregler.
10. Eventuelt.
Ad. Pkt. 1.

Den fremmødte forsamling valgte Peter Fisker (PF) som dirigent for årets GF.

Ad. Pkt. 2.

Formandens beretning. (Vedlægges som bilag).
LK indleder sin beretning med at mindes vore to æresmedlemmer Hartwig Sulkiewicz
og Finn Pedersen, som begge er gået endeligt fra borde i årets løb.
Se venligst vedhæftede formandsberetning. Beretningen godkendes med akklamation.

Ad. Pkt. 3.

Årsregnskab.
Alice Starberg Jespersen (ASJ) fremlægger regnskabet. Vedlagt dette referat.
Regnskabet udviser en egenkapital på 26.726,38 kr. Regnskabet var gennemgået af
klubbens revisor Heine Christiansen (HC). Regnskabet godkendes med akklamation.
Under gennemgangen fremsætter Torben Pedersen (TP) forslag om, at bruge en del
af formuen til at betale startgebyret ved KM-stævne.
Herefter fremkommer der flere gode forslag til brug af klubbens formue.

Ad. Pkt. 4.

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. Pkt. 5.

Fastsættelse af budget og kontingent.
Det besluttes at fastholde det nuværende kontingent på 350 kr.

Ad. Pkt. 6.

Formandsvalg.
LK og Benny Skødt-Rasmussen (BSR) havde på sidste års GF aftalt, at tage ét år hver,
såfremt der ikke var andre kandidater der pressede sig på. Det var ikke tilfældet, så
det betød, at BSR var på valg i år, og blev valgt med akklamation.
LK takkes for arbejdet som formand i det forgangne år, og betænkes med en vingave.

Ad. Pkt. 7.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
TP og ASJ modtager begge genvalg til bestyrelsen. Begge valg blev godkendt med akklamation. LK fortsætter i bestyrelsen og overtager posten som næstformand efter
BSR.

Ad. Pkt. 8.

HC vil gerne fortsætte som J-Klubbens revisor (godkendes med akklamation).

Ad. Pkt. 9.

Vedtægter og klasseregler.
Her er TP vores ekspert, og der var ikke noget at bemærke til dette pkt.

Ad.pkt. 10.

Eventuelt.
Her udspandt der sig en god dialog med KDY–repræsentant Jesper Adler (JA), som
fremsætter et tilbud om at arrangere et KM/DM for J-både på Øresund i 2021.
JA kommer med et indlæg i næste KDY-Nyt om J-båden. JA anmodes om at videresende indlægget til ASJ til offentliggørelse i årets nr. af PUST.
HC præsenterer en rigtig flot ½-model af J-båden, som skal anvendes til årets klubmester, da TP nu har vundet den ”gamle” model til ejendom. HC fortæller om projekt
½-model og om priser, bestillinger mv. Et godt initiativ af HC.
HC indkøber 10 stk. plaketter til KM-vandrepræmien (½-modellen).
Herefter var debatten udtømt og dirigenten PF takker for god ro og orden.

Referent: Benny Skødt-Rasmussen

