Hornbæk Bådeklub

INDKALDELSE GENERALFORSAMLING HORNBÆK BÅDEKLUB
Der indkaldes �l generalforsamling i Hornbæk Bådeklub
OBS!
Indkaldelsen er både �l generalforsamling for året 2019/2020 og 2020/2021.
Torsdag den 3. marts 2022
Kl: 19.00
Hornbæk Skoles kan�ne, Søren Kannes Vej 6, 3100 Hornbæk
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for de forløbne år.
Forelæggelse af revideret regnskaber for de forløbne år �l godkendelse.
Godkendelse af afdelinger for e�erfølgende år jævnfør §3.
Nuværende afdelinger: Ungdomsafdeling, SUP&Surf afd., Kølbådsafd., Klubhuset afd., Mini12/Sejlerskole afd., Zebra afd.
Afdeling på hold: Motorbådsafdeling
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Forslagss�llere: Ane�e Molbech, Claus L. Chris�ansen, Jacob Pociot, Fanny Killían, Peter
Leander, Pernille Taatøe, Kim Jensen, Jacob Baltzer Knudsen.
Følgende forslag ønskes behandlet på: Generalforsamlingen 25.november 2021
Forslag 1: Ny Bestyrelse
Forslag 2: Idékatalog som udgangspunkt for den nye bestyrelses arbejde
Forslag 3: Bedre omklædningsfaciliteter for medlemmerne
Forslag 1: Der inds�lles �l Generalforsamlingen følgende personer �l en ny bestyrelse:
Formand: Ane�e Molbech (kølbådsmedejer)
Sekretær: Jakob Pociot (cb66 & motorbådsejer)
Kasserer: Claus L. Chris�ansen (kølbådsmedejer)
Materielansvarlig: Peter Leander (motorbådsejer)
Revisor: Birgi�e Frithioﬀ
Ungdom: Fanny Killian
Kølbådsudvalg: Pernille Taatøe
Sup/Surf: Fía Svanekier
Zebra: Else Kromann
Forslag 2: Bestyrelsen vil arbejde for et HBK, der har forøget fokus på fællesskabet omkring
vandsport samt at skabe interak�on og dialog mellem klubbens afdelinger. Der vil blive taget
udgangspunkt og inspira�on fra det idékatalog som er blevet �l på baggrund af dialogen blandt
ak�ve medlemmer på mødet den 29.september 2021. Idekatalog vedhæ�et.
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Der er etableret en arbejdsgruppe på 8 medlemmer, som vil tage sig af konkret at udmønte
udvalgte punkter fra idékataloget i samråd med bestyrelsen.
Forslag 3: Bestyrelsen vil arbejde for at forbedre omklædning og badeforhold for klubbens
vandsportsudøvere og udmønte de øremærkede 100.000 som Helsingør Kommune har bevilget �l
formålet. Der foreligger allerede en plan for arbejdet og de�e vil blive igangsat af den nye
Bestyrelse.
*
Bemærk: Peter Leander har meddelt at han ikke er medforslagsstiller til ovenstående. Else
Kromand ønsker ikke at stå på ovenstående liste.
*
6. Fastsæ�else af kon�ngenter
Bestyrelsen fremsæ�er følgende forslag �l kon�ngenter:
A)
Fast kon�ngent ak�ve medlemmer pr person DKK 1.000/år
Fast kon�ngent ak�ve medlemmer ungdom DKK 500/år + leje af joller som det al�d har været
1.000 par-medlemsskab to på samme adresse fx 1.5 x kon�ngent 1.500 DKK
Sejlerskole? (når/hvis vi får en) 1.700 udover con�ngent
Stø�emedlemmer fx 1/2 af det ak�ve kon�ngent DKK 500 (stø�emedlemsskab= minus stemmeret
men adgang �l klub arrangementer (lad os tage det senere - dvs ikke i denne runde)
B)
Fast kon�ngent på 1.000 kr. pr år for samtlige medlemmer såvel børn som voksne. Betaling for leje
af joller/boards bor�alder.
C)
De nuværende kon�ngenter bibeholdes, dog således at der ikke for frem�den kan opre�es nye
familiemedlemsskaber.
7. Valg af formand for 2 år. (Julian Isherwood ønsker ikke genvalg)
Ulrik Stage-Nielsen ops�ller.
Ane�e Molbech ops�ller.
8. Valg af kasserer for begge år: ?
9. Valg af sekretær for 2 år: ?
10. Valg af materielbestyrer for begge år: Peter Leander villig �l genvalg.
11. Valg af 1 medlem fra hver af afdelingerne jfr. §3 for begge år.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år: William Leedgaard villig �l genvalg. Grete Heisel ønsker
ikke genvalg.
13. Evt.
Bemærk: E�er de nugældende corona restrik�oner skal der vises gyldig coronapas såfremt der møder mere
end 200 personer.
REGLERNE KAN BLIVE ÆNDRET MED KORT VARSEL INDEN AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLINGEN.
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