Referat af generalforsamling og debatmøde
4.marts 2009

Generalforsamling
Valg af dirigent
Søren W. Hansen blev valgt som dirigent.
Beretning ved formanden, opti-leder og juniorleder.
Beretninger: Torben aflagde formandens beretning og Helenes beretning. Peter P: aflagde
juniorlederens beretning og Peter S. aflagde seniorlederens beretning.
Næste år skal vi huske at have aflæggelse af seniorlederens beretning på som et fast punkt
som vi har for de andre.
Godkendelse af regnskab for 2008
Jette aflagde regnskabet som blev godkendt.
Godkendelse af kontingenter og budget for 2008
Bestyrelsens foreslag om at fastholde alle kontingenter og plads lejer med undtagelse af
pladslejen for både over 2 meter, der blev hævet til 2000 kr/år, blev vedtaget.
Ændringer af vedtægter (forslag er fremsendt)
Ændringer af vedtægterne blev godkendt. Der blev fundet et par små fejl der er rettet i
vedhæftede. Da vi ikke var 2/3 af klubbens medlemmer til stede, skal forslaget vedtages på
endnu en generalforsamling. Denne vil blive afholdt i forbindelse med standerhejsningen d.
19. april kl. 12:55
Valg af bestyrelse og revisorer
a) Formand: Torben Lapp
b) Bestyrelses medlem: Peter Sejr.
c) Bestyrelses medlem: Jørgen Munch-Andersen
e) Suppleanter: Peter Persson og Peter Suhr
d) Arne Jensen og Børge Fuglsang blev begge genvalgt. Jette Møller blev valgt som revisor
suppleant.
Eventuelt
Under eventuelt blev valgt og diskuteret bådformænd. Morten Bartholdy blev udnævnt som
Formand for Svante og Frantz Landberg blev valgt til formand for Bjarke. Peter Persson vil
indkalde alle Wayfarer bådformænd til koordinerings møde.
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Debat møde
Følgende konklusioner/resultater blev opnået.
I forbindelse med senior sejladsen blev det foreslået at vi forsøgte at danne mere eller mindre
makkerpar som fast skulle være sammen om muligt.
Der skal udsendes en medlemsliste over seniorer til seniorer der aktivt sejler.
For at få gang i torsdags kapsejladserne blev vi enige om at holde en
torsdagsmatchtræningsaften onsdag den 6 maj. kl. 18.00, med henblik på at tage på
kapsejladsbanen torsdag den 7. maj kl 17.00.
Vi vil bede vores hjemmeside direktør Mads om at lave en feature så man via hjemmesiden
markerer hvornår på ugen man kommer og sejler. Andre vil så kunne se hvornår der er
andre aktive sejlere på havnen.
Vi vil bede vores webmaster (vi taler her om vores direktør Mads) om at sætte grilaftener på
kalenderen. Peter Sejr finder datoer.
Endelig skal det på kalenderen at der generelt altid sejles på onsdage kl. 18.00 samt på
søndage kl. 14.00 året igennem - igen for at få nogle fixpunkter hvor der med stor
sandsynlighed er andre med lyst til at sejle på havnen.
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