
                                                                                            
 

 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

I MUNKEBO SKIBSLAUG 

TORSDAG DEN 25. FEBRUAR 2016 KL. 10 – 11 

I CAFEEN I KULTURHUSET 

 

Fraværende: Kasserer René 
 

Dagsordenen: 
 

1. Valg af dirigent  

 

2. Aflæggelse af beretning om virksomheden i det forløbne år og planer for det kommende år. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, bestående af driftsregnskab og status til godkendelse 

 

4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer / på valg er René og Peter 

 

5. Valg af 1 revisor /på valg er? 

 

6. Valg af suppleant. /Asger blev valgt sidste år 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Bo Pro Pedersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes. 

 

Ad 2. Aflæggelse af beretning om virksomheden i det forløbne år og planer for det kommende år. 

Formand John Eriksen fremlagde beretningen, som forelå skriftligt og vedhæftes referatet. Beretningen 

blev taget til efterretning. 

 

Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, bestående af driftsregnskab og status til 

godkendelse. 

I fravær af kassereren forelagde formanden revideret årsregnskab. Regnskabet viste et underskud på 

5.141,06, men p.g.a. bogføringsmæssige forhold manglede visse indtægter, som føres som indtægt på 

næste års regnskab. 

Med denne forklaring blev det udleverede regnskab godkendt. 

 

Ad 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

René og Peter blev genvalgt for 2 år. 

 

Ad 5. Valg af 1 revisor 

I flg. vedtægterne vælges der 2 revisorer for 2 år. Kaj Lau er valgt for 2år (ulige år) 

Egon blev valgt i 2014. Egon blev genvalgt for 2 år. 

 

Ad 6. Valg af suppleant 

På valg er Asger. Asger blev genvalgt 

 
Bo Pro Pedersen   Egon Gaarde 

Dirigent   Referent 



 

Efter generalforsamlingen besluttede man følgende: 

 

For bedre markedsføring blev følgende gruppe valgt til at fremkomme med forslag: Bo Pro Pedersen, 

John Eriksen og Kaj Lau. 

 

Efter drøftelse af initiativet om ”Solbåden” bemyndigede forsamlingen Palle til at tale med Frode 

Thorhauge, der er initiativtager til ”Solbåden”, at tage kontakt med henblik på evt. samarbejde, idet der 

synes at være sejllads med samme formål, som vi har med ”Kristine”. 

 
Egon Gaarde 
Referent 

 
  
 


