Det Maritime Kalvø

Referat:
(beslutninger markeret med kursiv)
Formanden Poul Stenderup, bød velkommen til denne utraditionelle generalforsamling den
21. maj 2020.
Bestyrelsen foreslår Johannes Thomsen til at lede mødet og styre os igennem forløbet.
Der er tilmeldt 18 deltager ud af 34 medlemmer.
Pkt. 1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget, Johannes Thomsen blev valgt.
Han takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indvarslet
efter vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 2. Drøftelse af beretningen.
Beretningen er udsendt til alle deltagere og blev godkendt.
Pkt. 3. Forelæggelse af regnskab, resultatopgørelse og status til godkendelse:
Udsendt regnskab på mail.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100.
Bestyrelsens forslag til kontingent blev vedtaget.
b) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne.
Bestyrelsen foreslår en ændret § 6, således at generalforsamlingen fremover skal afholdes i 1. kvartal.
Endvidere foreslås ændret § 7, og § 17 der gør det muligt at tilgodese almennyttige
formål ved foreningens lukning.
Forslagene blev godkendt.
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Pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Carsten Clausen (modtager genvalg.
Valgt.
Bo Næsborg (modtager genvalg.
Valgt
Rolf Pistor-Riebold, indtrådt suppleant (modtager genvalg).
Valgt.
Harry Lorenzen, indtrådt suppleant. (Modtager genvalg for 1. år)
Valgt for 1 år.
Pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Forslag fra bestyrelsen: Gunnar Jepsen, og Christina Tengström. (Valg for 1 år.)
Begge blev valgt.
Pkt. 8. Valg af revisor.
På valg er: Povl Petersen (modtager genvalg)
Valgt.
Pkt. 9. Valg af revisorsuppleant.
På valg er: Per Sølbeck (modtager genvalg)
Valgt.
Pkt. 10. Eventuelt.
Hanne Løfquist spurgte til Karl Eriks tilstand, som Poul redegjorde for.
Bo Næsborg meddelte at han ikke var i stand til at tage sig af bådene i år, og forespurgte
om der var andre der ville træde til??
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af mødet. Og meddelte at bestyrelsen ville
konstituere sig snarest muligt. Resultatet bliver bekendtgjort herefter. Ligesom der vil være
opslag på hjemmesiden www.calloe.dk om den nye sammensætning af bestyrelsen m.v.
Ref.: Poul Stenderup --

Godkendt dirigent, Johannes Thomsen.
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