Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde d. 10-3-2021, kl. 18-20 (møde nr. 55)
Deltagere: Jette Dalegaard (JD), Peter Harboe (PH), Claus Johansen (CJ), René Lokesgaard (RL), Mads
Uldall (MU), René Meilgård (RM)
Referent: Mads Uldall (MU)

1. Generalforsamling 23-3-2021 - udsættelse ?
P.g.a. paragraf 7 i vores vedtægter kan vi ikke afholde vores generalforsamling online og må derfor
udsætte indtil det bliver muligt i forhold til corona restriktionerne. Aflysningen er således grundet
force majeur. Vi (CJ) sender beskeden ud snarest. Vi tager kontakt til nogle af vores forbund for at
sikre os at vi handler korrekt i situationen.
2. Evt. varsling af ny generalforsamling iht. vedtægter, eller ny dato nu ?
Ny generalforsamling bliver varslet ifølge vedtægterne.
3. Bestyrelsen fremadrettet
CJ og RL vil gerne fortsætte frem til ny generalforsamling. PH vil gerne stoppe, RM træder ind indtil
generalforsamlingen. Vi har en ny kandidat til bestyrelsen, men han kan først deltage efter sommer,
den nye 1.suppleant sidder med indtil da.
Udvalg: Udvalgsmedlemmer der ønsker at afgå efter generalforsamling bliver spurgt om de vil blive
ved indtil den nye generalforsamling. Desuden høres udvalgene hvor mange de gerne vil være og
hvor mange de ønsker at være (og dermed hvor mange de mangler) Fundraising udvalget skal ind på
vores udvalgsliste og gerne have nye medlemmer stemt ind på generalforsamlingen.
Der mangler nye udvalgsmedlemmer til Aktivitetsudvalget, udvalget er i risiko for at blive nedlagt
hvis der ikke findes nye.
4. Tidslinie til generalforsamling. (økonomi/drift)
Vi fortsætter med at arbejde med budgetter så afdelingerne også kan arbejde videre. Udsættelse får
ikke noget nogen konsekvenser for økonomien.
Jette sender forslag til dagsorden ud som vi sammen kan færdiggøre.
5. Indkomne forslag
Bilag 2 og 3 falder væk og kommer i stedet op under fastsættelse af kontingent. Bilag 4 kan først
træde i kraft efter afstemning på 2 generalforsamlinger. Det kan være problematisk at lave

forskellige rettigheder for forskellige medlemstyper.
6. Evt.
MU overtager Facebook administratorrollen fra PH
Vi skal have kigget på børneattester, CJ kigger på det.
Skal vi have ændret vores vedtægter så vi har mulighed for at afholde online generalforsamling en
anden gang? Vi fortsætter debatten på næste bestyrelsesmøde.
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