Referat Generalforsamling
multihull-racing.dk
Dato: 4 november 2016
Tid: Kl 17.00
Sted: Marselisborg Havnevej 100B 8000 Århus.
Fri parkering efter kl 16.00 man går fra bommen og hen til sejlklubbens lokaler.
Fremmødte:
Der var fremødte 6 personer.
Jøren Halle
Bjarne Grønning Pedersen
Mikael Syska
Anders Brandt
Tobias Pedersen
Simon K Døssing
Fuldmagter: Der var ingen fulmagter til mødet.

Dagsorden:
1. Registrering af stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter.
6 stemmeberettigede Ingen fuldmagter.
2. Valg af dirigent.
Simon K Døssing blev enstemmigt valg og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
3. Bestyrelsen Beretning siden sidst.
Simon K Døssing fremlage beretning med den konklusion, at der ikke var sket større tiltag i
foreningen siden sidst og det derfor måtte konstateres, at foreningens virke ikke havde den
opbakning, som der var forventet ved foreningens opstart. Derfor ville han opfordre til, at man
nedlægger foreningen og lader dennes aktiver overgå til Dansk sejlunions ungdomsarbejde.
beretningen blev enstemmigt godkendt af de fremødte.
4. Årsregnskab.
Blev fremlagt af kasseren Anders Brandt.
Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Bestyrelsens planer for kommende år og budget.
Foreningens bestyrelse havde ikke yderligere planer.
6. Fastsættelse af budget.
Ingen bemærkninger eller ændringer.
7. Valg af bestyrelse.
A: Formand.
Simon Døssing blev valgt enstemmig med det forbehold, at han ville tage et år yderligere i henhold
til, at han ikke har en flerskrogsbåd mere.
B: Bestyrelsen.
Følgende personer blev vedtaget enstemmigt.
Jøren Halle
Bjarne Grønning Pedersen
Mikael Syska
Anders Brandt
Tobias Pedersen
8. Valg af revisor + Revisorsuppleant.
Bjarne, Tobias.
9. Indkommende forslag.
A. Forslag om nedlæggelse af klubben.
Forslaget blev ikke vedtaget. Der var enighed om, at denne klub har sin berettigelse i henhold til at
varetage fælles målregler / Texelregler. Yderligere blev det vedtaget, at Anders Brandt ville følge op
på et tidligere indlæg af Henrik Voldsgaard på facebook, som omhandlede, at der var medlemmer,
som ville være behjælpelige med at kontakte texeludvalget i Holland for at få Hollands texelregler
implementeret ved Dansk Sejlunion.
10. Evt. her kan alt drøftes intet vedtages.
a. Der var stor ærgrelse over, at der ikke er mere tilslutning til foreningen Multihoull-Racing.dk
b. Formand oplyste, at det var han sidste periode og at han fratræder ved næste generalforsamling.
Næste generalforsamling afholdes samme tid og sted næste 3-11-2019.
Tid: Kl 17.00
Sted: Marselisborg Havnevej 100B 8000 Århus.
Fri parkering efter kl 16.00 man går fra bommen og hen til sejlklubbens lokaler.

Sejler hilsner
Simon K Døssing
Multihull-racing.dk

