
                                                            

  Helsingør Motorbådsklub  

                           Nordhavnsvej 6D       

                        3000 Helsingør                                                                                                                                    

Helsingør Motorbådsklub 

Referat af ordinær Generalforsamling onsdag 31. oktober 2021 kl. 10.00 Helsingør  

               Der var mødt 82 medlemmer 

1. Valg af dirigent: 

Mette Schorebye valgt med akklamation, konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden 

 

3. Valg af stemmetællere 

4.  Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Per aflagde beretning for 2019 og bad de fremmødte om at     

        mindes medlemmerne der var afgået ved døden i det forgangne år.  

        Ole Elleskov aflagde beretning for 2020.  Begge beretninger blev modtaget med akklamation. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 og 2020 og budget for kommende år.  

Kassereren Anne Dorthe Quistgaard fremlagde regnskaber og budget som begge blev godkendt. 
 

6. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent som blev godtaget. 

7. Der var indkommet 4 forslag til afstemning. Under generalforsamlingen indkom der 3 ændringsforslag til 

ændring af rygeregler og vedtægter. 

 

Niels H. Nielsens forslag om at rygning blev tilladt hver dag hele døgnet. 

 Stemte for26 og imod 37 Forslaget forkastet. 

 

Ændringsforslag fra Steen Ravnborgs om totalt rygeforbud. 

20 stemte for og 45 imod. 8 undlod at stemme. Forslaget forkastet. 

 

Ændringsforslag fra Steen Ravnborg om at bestyrelsen drifter Provianten 

Forslaget vedtaget med overvejende flertal 

 

Kaiser Kronborgs forslag blev sat op imod Peter Soelbergs. 4 rygedage eller 2 rygedage. 

43 stemte for 4 rygedage, 29 stemte for 2 rygedage, 6 stemte blankt 

Fremover 4 rygedage som nu. 

Forslag fra bestyrelsen vedr. Redaktionelle rettelser af Vedtægterne 

               Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

  

                Forslag fra bestyrelsen vedrørende ens kontingent for alle.  

                Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

                Forslag fra Hanne Schachtschabel vedrørende åbningstider i Provianten. 

                Forslaget blev afvist grundet Steen Ravnborgs præcisering af konsekvenserne. 

             Ændringsforslag fra Ole Elleskov vedr. Vedtægterne &1. Stiftelsesdato rettes til 27. november 1969. 

                Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal. 



 

 

 

 

 

 

8.  Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter. 

  Bestyrelsen består fremover af følgende: 

  Formand Ole Elleskov, valgt for 2 år. 

  Næstformand Pia Dyrlund. 

  Kasserer Anne Dorthe Quistgaard. 

  Bestyrelsesmedlem Søren Ekstrand, valgt for 2 år. 

  Sekretær Jens Harlyk. Valgt for 1år 

  Suppleanter:  Torben Petersen og Jens Oxenbøll. 

   

        

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

  Leif Vegger, Revisor, Jørgen Rasmussen, Revisorsuppleant blev genvalgt. 

    

10.     Et medlem foreslog at klubben indkøbte en mindre båd der ikke kræver speedbådskørekort. 

    Bestyrelsen behandler forslaget ved næste bestyrelsesmøde.  

 

    Dirigenten Mette Schorebye takkede forsamlingen for god ro og orden.   

   Formanden takkede Per Andersen for de mange år som formand for klubben og dirigenten   
   for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                            …………………………………………… 

           Mette Schorebye                                                                                          Jens Harlyk                                   

           

 

                                   Dirigent                                                                                                   Referent 

 

 

 

 


