Referat af Skawdyks ordinære generalforsamling fredag 2009-02-13
Referent: John Skånberg
Valg af dirigent: Børge Mikkelsen vælges og bekræfter, at GF er lovligt indvarslet. Børge gennemgår
reglerne for afstemning.
Formand, Thomas G. Nielsen med bestyrelsens beretning for det forgangne år. Se bilag med beretningen.
Spørgsmål til beretningen.
Fremlæggelse af regnskabet 2008 v. klubbens kasserer, J.O. Se vedlagte bilag.
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet.
Regnskabet godkendes af GF.
Fastlæggelse af kontingent – forlag hertil. Se bilag. GF vedtager bestyrelsens kontingent stigninger.
Budgetforslag 2009 – se bilag.
Spørgsmål hertil.
Budgettet for 2009 vedtages.
Indkomne forslag – se bilag:
Vedtægtsændringer: forslagets godkendes.
Antal medlemmer i bestyrelsen (mulighed for ned til fem medlemmer i bestyrelsen) Forslaget vedtages af
GF.
Bestyrelsen foreslår GF at vi afhænder RIB båden. Hans og Steffen fremlægger RIB gruppens synspunkter.
Punktet kommer til anonym afstemning: vedtages. 8 ja, 3 nej, 3 blanke. Altså besluttes bestyrelsens forslag
om, at RIB båden skal afhændes ved et salg. Bestyrelsen påtager sig opgaven i samråd med skibsudvalget.
Hans og Steffen: Husk tidligere vedtagelse om, at pengene fra salget skal gå til dykkerrelateret udstyr.
Vi ønsker at købe en ny kompressor til Oberon (vejledende pris fra Bauer, ca. 50 000 kr.) Punktet drøftes,
men kommer ikke til afstemning. Den nye bestyrelse skal arbejde videre med sagen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af kasserer: J.O. ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen foreslår Heidi, som herefter vælges af GF.
Carsten K. Hansen opstiller som bestyrelsesmedlem: vælges af GF (2 år)
J.O. opstiller: vælges af GF (2 år)
1. supleant: Kenth Rasmussen

2. supleant: John Skånberg
Eventuelt.
Børneattester: Bestyrelsen orienterer omkring lovgivningen om børneattester, og at vi også indfører disse i
vores klub.
Dykkertræffet 2009. Der eftersøges hjælpere til træfudvalget.
Det nævnes, at John Andersen fortsat vil være web master for klubben.
Snak om nye vinduer i klubhuset samt vedligehold af bygningen. Formanden er i dialog med Frederikshavn
Kommune.
Annoncering på klubbens hjemmeside som en ide?
Foredrag af Safe Air Diving som en vinteraktivitet i klubhuset?
Snak om Skawdyks fremtid – opfølgning på forskelliges aktivitetgruppers arbejde savnes. Fortsat ønske om,
at vi alle kommer med ideer.
Formanden, Thomas G.N. takker for god ro og orden. Generalforsamlingen slutter kl. 23.15.

Godkendelse af referatet
Formand Thomas G. Nielsen:

Ordstyrer Børge Mikkelsen:

