
HORNBÆK BÅDEKLUB

REFERAT fTa EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM LING

Referot fra ekstraordinær generalforsamling indkoldt tirsdag den 2. jønuar og øfholdt tirsdag den 76. ianuar
iforbindelse med volget af ny kasserer.

1. Velkomst ved formanden

Julian lsherwood bød de fremmødte velkommen.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ole Rosdahl som dirigent. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen. Ole

Rosdahl blev enstemmig valgt som dirigent. Ole konstaterede, at forsamlingen var lovlig indkaldt

med de vedtægtsbestemte varsler.

Formanden og dirigenten forklorede baggrunden for indkoldelsen til den ekstroordinære

generolforsamlingen: Klubbens midlertidige kosserer, Bent Hindhede, meddelte bestyrelsen inden

generalforsomlingen i november 2076, at høn ikke ønskede at fortsætte på posten. Do bestyrelsen

ikke hovde kunnet finde ondre, der var villige til at påtage sig posten, indvilligede Bent i at fortsætte
højst tit føtgende generolforsomling eller indtil, der blev fundet en ny kasserer. Ved

generolforsomlingen 2077 btev det pålagt bestyrelsen at sØge igen blandt medlemmerne for øt

finde en kandidat inden februor måned 2078, eller ot finde en anden løsning på kossererhvervet.

Efterføtgende hor formanden og næstformonden hoft møde med Karin Andersen, der selv tilbød ot

stilte op som kondidot til hvervet. Do Korin Andersen hor bred erforing på de områder

kosserergerningen forudsætter, hør bestyrelsen derfor ønsket ot foreslå Karin Andersen som

kosserer. Aftoten med Karin Andersen er, ot medlemskartoteket på hbklub.dk vedligeholdes seporat

of et andet medlem, somt ot bønkindbetolinger fro borsolget foretoges of et andet medlem.

Formanden og næstformonden organiserer dlsse separatopgover.

Valg af kasserer

Karin Andersen blev enstemmigt valgt som kasserer indtil næste ordinære generalforsamling, hvor

kassereren vælges for 2 år ad gangen efter de ivedtægterne bestemte lige/ulige år principper.

Der blev udtrykt tak til Karin for, at hun ville påtage sig hvervet, og tak til Bent for, at han har holdt

skansen.

4. Evt.

r Der blev af flere stillet sp6rgsmål om tilmelding til hbklub.dk, og om der kunne laves et andet

system. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje, hvordan man kunne gøre det nemmere for

ikke lT-kyndige. Dels lovede formanden, at bestyrelsen vil behandle sp6rgsmålet, og dels tilbød

Grete Heisel at bistå som lT hjælp ved indskrivning.
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