Guldborgland Bådelaug - generalforsamling 2016
Guldborgland Bådelaug afholder ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2016
kl. 19 i klubhuset.
Dagsorden iht. vedtægterne § 8
Bestyrelsen påtænker at stille forslag om vedtægtsændringer vedr:


§ 3 Optagelse af medlemmer / stk. 1
Formålet med forslaget er at forenkle afstemnings-proceduren på generalforsamlingen. Et forslag der bl.a. betyder,
at hver husstand repræsenteres på generalforsamlingen med én stemme.



§ 4 Medlemmernes forpligtelser / stk. 1, 5 og 6
Et forslag om øget kravet om forsikring - til også at omfatte vragfjernelse. Og - endvidere et forslag om, at et
medlem kan ”købe sig fri” af pligtarbejde for kr. 500,- pr. dag.



§ 7 Ordinær generalforsamling / stk. 2 og 7
Noget om offentliggørelse af generalforsamlingsdato og stemmeret via evt. fuldmagt.

Bestyrelsen har ikke modtaget andre forslag om vedtægtsændringer.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse under punkt 6, skal være bestyrelsen i
hænde senest torsdag den 3. marts 2016 (evt. i postkassen i klubhuset)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud
Fastlæggelse og godkendelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand, Jørgen Bojesen
Valg af kasserer, Preben Kristensen
på valg villig til genvalg)
Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter
 Bestyrelsespost - John H. Arildsen
på valg (villig til genvalg)
 Bestyrelsespost - Michael Jensen
 Bestyrelsespost - Niels Bach
 Bestyrelsespost - Peter H. Svendsen
på valg (villig til genvalg)
 Bestyrelsespost - Søren Wiil
 Suppleanter: Søren Hansen, Torben Petersen
Valg af 2 revisorer: Birte Pawlik og Frank Rasmussen og revisorsuppleant Erik Andersen
Eventuelt

Bemærk: Der er spisning forud for generalforsamlingen fra kl. 18.00 i klubhuset.
Tilmelding på hjemmesiden eller SMS på 2065 0347 Tilmeldingsfrist: Fredag den 11. marts -16

Med venlig hilsen - bestyrelsen.

