Referat af generalforsamling i Ylva-klubben i Horsens den 13.08.09
1.Line Markert blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning:
I det forløbne år blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor en toårig prøveperiode med ny sejlføring blev besluttet.
Kistebænkformene kan lånes af klubbens medlemmer.
3. Årsregnskab:
Regnskabet fremlægges af Søren Melgaard og godkendes af forsamlingen.
4.Fastsættelse af kontingent:
Kasseren foreslår en kontingentforhøjelse på 25 kr. til 375 kr. p.a. Forslaget
godkendes af forsamlingen.
5.Valg af bestyrelse:
Der foreslås genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Orla Kristensen (valgt for 1 år iflg. vedtægterne))
Kasserer: Søren Melgaard
Sekretær: Antje Linde
Bestyrelsesmedlem: Andreas Christensen
Suppleant: Henning Bang
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges iflg. Ylva-klubbens vedtægter for 2 år.
6. Valg af revisor:
Otto Paulsen bliver genvalgt.
7./8: Indkomne forslag og vedtægter/klassebestemmelser:
Forslag fra bestyrelsen: Indkaldelse til generalforsamling skal i fremtiden ske via email og internetsiden. Forslaget vedtaget af forsamlingen.
Forslag fra DEN 54 : Det skal tillades at bruge tovværk til hæk- og bagstag.
21 af de stemmeberettigede stemmer for, dermed er forslaget vedtaget.
Forslag om ændring af klassereglerne ang. det forreste undervant, som mange både
ikke har sat. Da masten også er stabil med kun et par undervanter, vedtages der, at
det forreste undervant ikke skal være sat og at de kan afmonteres, hvis man ikke vil
bruge dem. Stort flertal for forslaget.
9.Eventuelt:
Formen til roret efterlyses- igen! Ingen ved, hvor den er.
Stævner på Øresund annonceres på nettet.
Klubben giver tilskud til afholdelse af Ylva- stævner
Lån af kistebænkene koster transporten.
Bestyrelsen får som opgave at finde ud af, hvordan man kan få fat i og aktivere de
Ylva- sejlere, der ikke er medlemmer af klubben. De skal kontaktes pr. e-mail eller
over nettet.
DM 2010: Svendborg Sund Sejlklub eller København?

Skal evt. afholdes sammen med Molich 10m (kommentar fra enkelte i forsamlingen:
Kan vi vente på dem? Hvornår kommer de i mål?)
Forsamlingen slut med kampråb kl.21.10!
Ref. Antje
GER 64, Smaggen

