Generalforsamling, torsdag den 21.02.2019
Referatet er en afskrift af protokolførerens håndskrevne noter og står herunder med
grøn skrift under dagsordenpunkterne. Der var 17 deltagere.
Medlemmer kan rekvirere de håndskrevne referatnoter ved at skrive til vibfisk@gmail.com.

1. Valg af dirigent:
Carsten Overgård blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Valg af protokolfører:
Lise Greve blev valgt som protokolfører.

3. Bestyrelsens beretning:
Claus Guldbrandsen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.

4. Årsregnskab:
Mads P. Thorsen gennemgik årsregnskabet for 2018, som udviser et underskud på kr. 7.315,64. En del af de indkøbte
præmier er dog ikke blevet brugt, så der er til en del af forbruget i 2019. Aktiverne er nedjusteret i takt med, at
bådene og motorerne bliver brugt, og derudover er bådtraileren blevet stjålet i årets løb, så den er udgået af aktiverne.

5. Indkomne forslag pr. 7.2.2019:
- Bestyrelsen forslår ændring af vedtægternes paragraf 5:
§ 5. Kontingent.
1: Kontingentet følger fra 1.1.2020 regnskabsåret og fastsættes for næstkommende regnskabsår på den årlige
generalforsamling i januar/februar året før. Kontingentet opkræves i december og giver medlemskab fra 1. januar til
og med 31. december.
2: Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest den 1. feb., er det pågældende medlem at betragte som udmeldt.
3: Bestyrelsen er bemyndiget til at justere båd-kontingenterne for nye indmeldelser og næstkommende ordinære
kontingentopkrævning i det omfang, den skønner det nødvendigt under hensyntagen til vedligeholdelses- og
reparationsomkostninger samt nyanskaffelser i forbindelse med drift af bådene.
Freddy Nicolajsen fremlagde bestyrelsens tanker om forslaget til vedtægtsændringer, da det vil være nemmere og
mere praktisk at kontingentet følger regnskabsåret. Ligeledes vil der ikke gives rabat for indmeldelse senere på året.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Kontingentfastsættelse:
- Bestyrelsen foreslår videreførelse af 2018-satsen for alm. medlemskab, dvs. kr. 100,- i 2019 og 2020, mens
bådmedlemskaberne reguleres for 2019 og 2020 til hhv. kr. 350,- for 3 både i Viborgsøerne, kr. 375,- for 2 både i
Hald Sø og kr. 600,- for alle 5 både, alle inkl. alm medlemskab.
Alle 2019 medlemskaber gælder til og med 31. december 2019.
Bemærk: Der gives ikke reduktion i kontingentet for det ”lidt kortere 2019” og evt. overlappende kontingent i fb. med ændringen af
medlemsåret refunderes heller ikke, lige som der heller ikke gives rabatter, hvis man melder sig ind senere på året.

Kontingentet til bådene foreslås hævet med kr. 50,-, da udgifterne til bådene er stigende, - det almindelige
medlemskab forslås videreført. Forslagene til nyt kontingent blev vedtaget.
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7. Valg af formand:
- Claus Guldbrandsen modtager genvalg for perioden indtil næste generalforsamling.
Claus blev genvalgt som formand.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
– Mark Hemmingsen modtager ikke genvalg, Freddy Nicolajsen modtager genvalg for perioden indtil næste
generalforsamling, Bojana Kukuljičić modtager genvalg.
Freddy og Bojana blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Da Mark ikke ønskede genvalg, og der ikke var andre
forslag, blev bestyrelsen bemyndiget til at finde et nyt bestyrelsesmedlem.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år
(længstsiddende suppleant er på valg hvert år, men der er pt. ingen suppleanter)

- Der skal vælges en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant. Mark Hemmingsen modtager valg.
Valg af bestyrelsessuppleanter blev Mark Hemmingsen og Kasper Abrahamsen.

10. Valg af 1 revisor for 2 år:

Ikke aktuelt i år. Kim Andersen valgtes sidste år.

Ikke aktuelt i år.

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:
Genvalg til Niels Møller Christensen som revisorsuppleant.

12. Eventuelt.
Ingen havde noget under ”Eventuelt” og Claus sluttede af med at sige tak til de få fremmødte.
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