Referat fra generalforsamling Dansk X-99 Klub 2015
Torsdag d. 22. oktober 2015 kl. 20:00
i KDY undervisningslokale.

Dagsorden i flg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Vedtægter og klassebestemmelser
10. Evt.
Tilstede:

Kim Henriksen (DEN 512)
Kim Rasmussen (DEN 517)
Morten Vinther (DEN 425)
Claes Thunbo Christensen (DEN 597)
Lars Jensen (DEN 455)
Nils-Jørn Rahber (DEN 55)
Normann Scoth (DEN 111)

1. Claes Thunbo Christensen (DEN 597) valgt.
Generalforsamling er indkaldt i overensstemmelse med vedtægter.
2. Kim Henriksen (DEN 512) afgav beretning, se bilag 1.
Var der nogle kommentarer til beretningen?
3. Kim Rasmussen (DEN517) fremlagde regskab – se bilag. Regnskabet godkendt
4. Der var ingen indkomne forslag
5. Kim Rasmussen (DEN517) fremlagde et budget forslag. Da vi ikke ønsker større formue blev
kontingent foreslået til DKK 300 for aktive og DKK 150 for passive, gaster og andre.
Lars Jensen (DEN 455) spurgte til om der var råd til deltagelse i bådudstilling eller lignende selvom
det ikke var i budgettet. Der penge i kassen så bestyrelsen kan vælge at prioritere aktiviteter.
Kontingent forslag vedtaget.
6. Kim Henriksen (DEN 512) blev genvalgt

7. Kim Rasmussen (DEN 517) genopstiller og blev valgt.
Jens Haldager (DEN 573) genopstiller ikke. Morten Lars Jensen (DEN 455) blev valgt ind som
bestyrelsesmedlemmer.
Jens Haldager (DEN 573) valgt som suppleant.
8. Genvalg til Sysser Davidsen som revisor og til Morten Steen som revisorsuppleant
9. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde for at vi i Danmark kan sejle med en besætnings vægt på
450 kg (svarende til 5 mand af 90 kg eller 6 af 75 kg), at dug materiale til genua gives frit og at der
kan godkendes andre motorer. Stilles også som forslag til Internationale møde
Der blev trukket lod om henholdsvis Flemming Hansen bog om tips til ombygninger af en X-99 og
en tegning af ens egen båd. De blev vundet af Nils-Jørn og Claes.

Referent: Kim Henriksen (DEN 512)

