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Ad 1 Valg af dirigent.
Efter formandens velkomst blev advokat Max L. fepsen valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt i overensstemmelse med
vedtagterne, og erklarede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.

Ad 2 Formandens beretning.

\-

Martin Frimer aflagde beretning og henviste til den skriftligt udsendte
beretning.

funiorudvalgv/Axel Schulte, web-, kap- og turudvalg v/Allan fensen,
Pigeseljerne,v fJane Hougaard, Ro'erne v/Mogens Ahle, Kajak v/Troels Demant,
60'erne v/largen Kragh, Fruentimmerne v/Bodil GjOrlund, Sejlerskolen v/Heine
Misfelt fortalte om deres oplevelse i Sret der gik.
Martine Frimer navnte kommende arrangementer og rettede en stor tak til
foreningens sponsorer.
Generalforsamlingen godkendte beretningen 6nstemmigt.

Ad 3 Fremlaggelse af irsrapporten 2018 for det forlobne flr
Arsrapporten var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen, og blev vist
pfl storskarm. Kassereren gennemgik Arsrapporten, og efter enkelte
bemarkninger godkendte generalforsamlingen regnskabet 6nstemmigt.

Ad 5 Fremlaggelse af budget for det kommende f,r
Budgettet blev gennemgflet af kassereren og efter nogle enkelte bemarkninger
blev budgettet af generalforsamlingen accepteret som arbejdsgrundlag og
budget for det kommende flr.
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Ad 6 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad7 Valg af bestyrelse
Der var 46 stemmeberettigede tilstede.

Der foretages sarskilt formandsvalg i henhold til vedtagterne. Opstillet var
Martin Frimer og denne blev 6nstemmigt genvalgt til formand.
\l/

Der skulle foretages bestyrelsesvalg af to medlemmer.
Fra bestyrelsen genopstillede Heine Misfelt og Lene Holm. Yderligere blev Lars
Funder foresliet og opstillede.

Efter skriftlig valg blev Heine Misfelt og Lene Holm begge genvalgt.
Bestyrelsen bestflr herefter af
Martin Frimer (formand)
Heine Misfelt (nastformandJ
Peter Frobert [kasserer)
Bent |orgensen (klubmester)
Lene Holm (sekretar)

Ad

B Valg af

suppleanter

Til suppleanter valgtes 6nstemmigt
Lars Funder
Peter Vang
Ad 9 Valg af

revisorer

til

Der var 6nstemmigt genvalg
Mogens Ahle
Niels Buhl

Ad 10 Eventuelt
Under dette punkt var der en del sporgsmil til Formand for IHM, |onas Nonbo,
specielt omkring 0sthavnen. Specielt blev det navnt, at ved bestemte
vindforhold giver det udfordringer at ligge i den pflgaldende havn.
fonas ville tage sp6rgsmilene med i Havnebestyrelsen, men kunne ikke love, at
der umiddelbart kunne foretages endringer/forbedringer af de pigaldende
forhold. Det er noget man arbejder med, og han kunne til gengald love, at man
vil fortsette med at holde oje med situationen.

Kristian Lund blev valgt til irets ildsiel.
Der blev uddelt 25

irs

nAl

til

Inge & largen Kragh Jorgensen.

Formanden rettede en stor til alle de frivillige - bide juniorer og voksne, som
gar detmuligt fortsat at afholde arrangementer og stavner.
Formanden takkede ligeledes administrationen for veludfort arbe; de.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og
orden.
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