
Generalforsamling referat  d. 21 marts 2019 
Odense Mini Sail d. 13 marts 2019 KL 19:30 
 
Afholdt ved:  
Jan Bay Johansen 
Odensevej 21  
5600 Faaborg 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent  
     Per Milling, referent Vagn Jørgensen 
2. Formandens beretning  
Endnu et år er gået, Så er det blevet tid til en beretning for året 2018. 
Der var 2 ting i foråret som tog noget tid, det ene var omkring ”world sailing Aarhus” 
Hvor vi som klub, havde påtaget os at lave et agreement som dels var fremvisning af 
vores både og sejlads med dem, mere om det senere. 
Nr. 2 ting var den nye ”persondatapolitik” for klubben, som skulle iværksættes, det 
var noget af en opgave at finde ud af hvad det drejede sig om, mere om det under 
eventuelt. 
Vi fik startet året med standerhejsning d. 7 april. hvor vi var 15 til grillpølser, 
sidst i april blev vores bro taget op til renovering, den fik vi tilbage hen i maj måned,  
Da vi kom til august var vi nogle som tog til World Sailing Aarhus, for at vise vores 
både, det var den sidste weekend for det kæmpe store argument, desværre var de 2 
dage hvor vi var der med lidt dårligt vejr, om lørdagen havde vi fint besøg, HKH. 
Kronprins Frederik kom og sejlede med os, der kom en kæmpe regnbyge imens han 
sejlede, men han så ud til at morer sig alligevel, han snakkede om at han har 2 både 
hjemme som han måske skulle have støvet af, der blev så sagt at han skulle være 
velkommen en anden gang. 
I september var der Nordisk mesterskab for IOM både som blev afholdt i Norge, det 
var et 3 dages stævne som blev vundet af en fra klubben ”John Pettersson” så nu 
kommer OMS på vandrepokalen,  
Som blev vundet første gang i 1946 af Kai Ipsen. 
Standerstrygning blev afholdt d. 20 oktober, hvor vi var 14 medlemmer til grillpølser. 
Der blev kun desværre kun holdt et vintermøde i år, som var ved Erling, super 
hyggeligt som altid. 
Så har vi haft ubudne gæster i klubhuset som ødelagde vores dør, vi har så fået 
lavet en ny dør. 
d. 28 december blev der afholdt et Julestævne for IOM Både, der var 13 både til 
start, det var en rigtig hyggelig dag.  
Til slut vil jeg sige tak til Jan og Vagn i bestyrelsen, og tak til Villy for vores 
hjemmeside. 



Også håber jeg at alle for en god sejlsæson 2019 
 
Formanden John Pettersson. 
 
3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab  
    Jan Bay fremlagde regnskab som viste en kassebeholdning på 20291 kr.pr. d. 31/12-18 
4. Budget samt fastlæggelse af kontingent og indskud  
    Der blev vedtaget uændret kontingent på 150 kr. og indmeldelsesgebyr på 250 kr. 
5. Valg af bestyrelse ( 2 år )  På valg er Jan Bay (Kasser) og Vagn Jørgensen (Sekretær) 
    Begge genvalgt 
6. Valg af suppleant og revisor ( 1 år )  
    Valgt blev suppleant Nils L. Nielsen, valgt blev revisor Alex Nielsen 
7. Indkomne forslag  
    Ingen forslag. 
8. Eventuelt  
Der er standerhejsning d. 6 april 2019, Området omkring klubben er optaget d. 7 april af 
Tarup Davinde “anden aktivitet”, 
Der er i 2018 indkøbt kæder til bøjer af rustfri stål, der er i klubben foretaget tiltag ift. 
persondataforordningen med krypteret USB stik. bestyrelsen opfordres til at tage kontakt til 
Bramstrup gods for at få en plads i deres grusgrav for klubben, der blev drøftet at ændre § 7 
i vedtægterne således at kontingent er betalt før generalforsamlingen, der var for og imod 
dette, det vil bestyrelsen forberede til næste år. 
 
 
Herefter var der kaffe og kage, franskbrød med pålæg, øl og vand. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


