
Referat fra Generalforsamling den 19. april 2021 kl. 17-19 
 

1. Valg af dirigent og referent: 

1.1. Bestyrelsen forslår: Mette Dunser som dirigent – valgt 

1.2. Bestyrelsen forslår: Sabrina som referent - valgt 

1.3. Generalforsamling er indkaldt rettidig 

2. Formandens beretning 

2.1. Vedhæftet referatet 

2.2. Kommentar fra Maria: Ungdomsskolen, fik lov til at sejle sidste uge i sommerferien, godkendt af 

Charlotte 

2.3. Knud og Henry tjekker batteriet igen og den 27/4 kommer båden i vandet, eller når strømmen 

kommer til at virke igen 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2020 

3.1. Henry har meldt afbud - Knud gennemgår 

3.2. Kan det godkendes: Ja 

3.3. Revisorerne: har godkendt og har givet besked til kasserer at regnskabet er godkendt 

4. Indkomne forslag 

4.1. Revidering af Sikkerhedsinstruks: 

4.1.1. Gennemgå og tjek at det svare overnes med bådens planlagte aktiviteter  

4.2. Revidering af skipperliste og instruktion 

4.2.1.  Knud opdater skipperlister 

4.3. Drøftelse af ansvarsforsikring for elevsejlads 

4.3.1.  Bed Henry om en grundig gennemgang af forsikringspolicen til næste bestyrelsesmøde, for at 

sikre at den dækker bådens daglige brug 

5. Fremlæggelse af budget for 2021 og vedtagelse af kontingent 

5.1. Transport og opbevaring - skal højnes da båden har fået vinterplads i Boes 

5.2. Budget for 2021 godkendt med forbehold 

5.3. Kontingentpriserne forsætter med samme beløb som foregående år 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

6.1. På valg er 

6.1.1.  Knud for 2 år 

6.1.2.  Maria for 2 år 

6.1.3.  Sabrina (kommunerepræsentant, ikke på valg) 

6.1.4.  Mette D. (lærerrepræsentant. Forslag til afløser?) 

6.1.5.  Dan for 1 år 

6.1.6.  Charlotte (repræsentant for Skanderborg Museum, ikke på valg) 

6.1.7.  Gunner, suppleant for 1 år 

6.2. Ny bestyrelse (min.5 + 2 suppleanter) 

6.2.1.  Formand: Knud - modtager genvalg - valgt for 2 år (2023) 

6.2.2.  Næstformand: Maria - modtager genvalgt - valgt (2023) 

6.2.3.  Kommunerepræsentant - Sabrina 

6.2.4.  Lærerepræsentant: Mette - genopstiller ikke, men forsætter indtil hendes orlov starter, hun 

har orlov fra Mølleskolen i ét år, bestyrelsen har hermed fået mandat til at finde et nyt 

medlem, der kan repræsentere Skanderborg Skolevæsen 



6.2.5.  Bestyrelsesmedlem: Dan - genopstiller - genvalgt (2022) 

6.2.6.  Kassere er udpeget: Henry  

6.2.7.  Suppleant: 

Gunnar – suppleant – genvalgt for 1år  (2022) 

Jan forslået som suppleant - Jan acceptere - valgt for 1 år (2022) 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7.1. Gunner og Lone er på valg – begge modtager genvalg - genvalgt for et år (2022) 

8. Drøftelse af hvilke aktiviteter, der kan/ skal iværksættes 

8.1. Simon og Knud ringer rundt til skoler 

8.2. Henry ska lave en ny kalender for 2021 

8.3. Dykning ved jan, hvad kan han tillade sig at tage for det: 

8.3.1.  Det forslås at der betales en engangspris på 50kr pr næse ved hver sejlads 

8.3.2.  Plejehjem - Knud og Flemming undersøger muligheden for aktivitet 

8.3.3.  Sommerferieaktivitet - vi bliver kontaktet af enten Skanderborg Kommune eller 

Skoletjenesten, hvis den mulighed opstår 

8.3.4. Mulige tirsdags sejladsture - foreligger forsat som en mulighed 

9. Evt. 

9.1. Der stilles forslag til denne vedtægt ændring: "Indstille til vedtægtsændring: ”ændre hvornår 

generalforsamling senest skal afholdes"  

9.2. Maria - vil ringe til lokalavisen og lave et lokal opslag 

9.3. Niels synes det er svært at høre om lænsepumperne kører eller ej 

9.3.1.  Kan man få en lampe, der indikere om det virker - Henry? 

9.4. Nøgleboksen driller Niels, men det virker, Knud har testet den så sent som i dag. Mette har tilbudt 

sin hjælp, hvis Niels forsat oplever problemer med boksen. 

9.5. Spm. til den nye forsikringspolice: Er den lige så dækkende, som den gamle – Bed Henry uddybe på 

næste bestyrelsesmøde 

9.6. Gebyr til banken er meget høje, kan de reduceres? 

9.6.1.  Dan undersøger og giver Henry besked 

9.7. Der ønskes at der indkøbes låse med samme nøgle til alle skabe og – Knud køber og opsætter 

 

Tak for go - ro og orden 

 

Næste møde: Formanden indkalder den nye bestyrelse efter båden er kommet i vandet 

 


