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Referat fra MG generalforsamling 2018, torsdag d. 22. februar 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. – John Kildsgaard bød velkommen i Vikingen klubhus og bad herefter 

forsamlingen om at mindes to medlemmer, Edmund Jensen og Tom Røpke som der var gået bort 

siden sidste generalforsamling. Der efter foreslog han Walter Tentschert som dirigent. Walter 

konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne 

 

2.   Valg af stemmetællere. – Der blev valgt to, og det var Bent Jensen og Claus Hinsch 
o Konstatering af stemmeberettigede. – Der blev konstateret, af de 29 fremmødte var de 27 

stemmeberettigede.  

 

3. Formanden aflægger bestyrelsen beretning for det forløbne år. – (Vedlagt dette referat)  

Beretningen blev godkendt uden yderligere spørgsmål 

 

4. Kasseren forelægger regnskabet for det forløbne år til godkendelse. – Regnskabet blev 

gennemgået og enkelte punkter blev kommenteret, og man kunne konstatere et lille underskud på 

-269 kr. Vi er igen i år blevet færre medlemmer samt både i havnen. Der var endnu 12 

medlemmer der ikke havde betalt kontingent! Til sidst blev regnskabet godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter. – Det var blevet varslet at kontingentet 

skulle stige, og der blev foreslået 200 kr. fra bestyrelsen, og dette blev godkendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. –  

a. Forslag vedr. borde og bænke – blev godkendt, dog måske først til næste år 

b. Strøm på Nordbroen – dette skulle der gøres noget ved i år, men om det hele blev udført i 

år måtte tages op 

c. Ændringsforslag vedtægter – blev godkendt, med 19 stemmer for, ud af 27. de ændrede 

vedtægter kan ses på hjemmesiden, inden for den nærmeste fremtid. 
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7. Valg i lige år:  

o 1 Kasserer  John Ole Hansen Modtog genvalg  

o 2 Bestyrelsesmedlemmer Karsten Staun Modtog genvalg 

Kim Dybsø  Blev valgt  

8. Valg af 2 revisorer   René Wulf   Modtog genvalg 

Walter Tentschert Modtog genvalg 

o Valg af 1 revisorsuppleant.  

Claus Hinsch  Blev valgt  

 

 

  

9. Eventuelt. – Sekretæren havde et ønske om, at medlemmerne huskede at give besked til klubben, 

om adresse og mail ændringer. Dette er især vigtigt for vores nye opkrævningssystem. 

 

 

Efterfølgende blev de Gule ærter indtaget med god appetit. 

 

Referent: Lasse Christensen  
 

 

 


