
 
 

 

Referat fra generalforsamling Dansk X-99 Klub 2016 
 

 

Mandag d. 29. august 2016 kl. 19:00 

i Sejlklubben Københavns lokaler. 

 

 

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) 

 Lars Jensen (DEN 455) 

 Thomas Nielsen (DEN 467) 

 Jens Haldager (DEN 573) 

 Normann Sloth (DEN 111) 

 Michael Jeppesen (DEN 421) 

 

1. Kim Henriksen (DEN 512) valgt. 

Generalforsamling er indkaldt i overensstemmelse med vedtægter. 

 

2. Kim Henriksen (DEN 512) afgav beretning, se bilag 1. 

Ingen direkte kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Men der blev en livlig debat om hvad 

klubben kunne gøre for at skabe et tilhørsforhold. Følgende emner blev foreslået til videre 

behandling af bestyrelsen: 

- Deltagelse i bådudstilling 

- Fremstille klubflag og/eller klistermærker med klub logo til uddeling blandt medlemmer, så vi 

kan gøre reklame for os selv. 

- Lave vandrepræmie(r) til nogle af nogle af de stævner med et rimeligt antal X-99, f.eks. Palby 

Fyn Cup. Kunne være en halvmodel ligesom rangliste præmie 

-  



 
 

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 stadig ikke ønsker større formue blev 

kontingent foreslået uændret, dvs. DKK 300 for aktive og DKK 150 for passive, gaster og andre.  

Der penge i kassen så bestyrelsen kan vælge at prioritere aktiviteter. 

Kontingent forslag vedtaget. 

 

6. Kim Henriksen (DEN 512) ønskede ikke at genopstille. Efter lidt debat stillede Jens Haldager (DEN 

573) op til posten og blev valgt med applaus. 

 

7. Morten Vinther (DEN 425) og Thomas Nielsen (DEN 467) genopstiller og blev valgt. 

Kim Henriksen (DEN 512) valgt som suppleant. 

 

8. Genvalg til Sysser Davidsen som revisor. 

Norman Sloth valgt som revisorsuppleant. 

 

9. Ingen yderligere bemærkninger om klasseregler 

 

10. Afgående formand Kim takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. 

 

Pga. meget lille feedback / ønsker fra klubbens medlemmer vil 2017 nok ikke byde på stor aktivitet. 

Bestyrelsen vil vurdere de forslag som blev diskuteret under formandens beretning og vil også bakke 

op omkring SuperDM i Nyborg. 

 

 

 

 

Referent: Kim Henriksen (DEN 512) 


