Skawdyks ekstraordinære generalforsamling
Fredag den 22. marts 2013 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X´ Vej 39, 9990 Skagen.
Fremmødte: 14. Stemmeberettigede fremmødte: 12

Dagsorden:
1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Carsten Østergaard
Vedtaget.
2. Valg af kasserer (ulige år)
- Hans – Henrik Jørgensen modtager ikke genvalg
- Bestyrelsen foreslår Gry B. Munck
Afstemning:
Godkendt.
3. Oberons fremtid
Skawdyk skal på dette møde afgøre om Oberon skal afvikles eller beholdes og hvad det
valgte udfald skal have af følger. Se bilag.
Der smådebatteres lidt frem og tilbage. Vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden.
-

Tilbud gennemgås af Martin og Simon.
o Vi har fået et tilbud fra Karstens skibsværft som lyder på 130.000. Dette dækker
over optagning af dæk og tanke, montering og installering af nye tanke(toilet og
brændstof)- dertilhørende rørføring og genetablering af dæk. Vi har fået andre
tilbud, men ingen af dem er så gode som dette!
o Banken skal selvfølgeligt godkende tilbuddet og finansieringen.

-

Oberons Venner
o Oberons venner vil støtte op om Oberon og hele projektet.
o De er godt klar over at det første forslag til renoveringen var at skyde over mål,
men det var på denne måde man troede det skulle gøres da man startede.
o Et krav der blev stillet fra dem var at vi alle skal trække i samme retning, ikke
flere diskussioner, hvis vi beholder hende.
o Der er mange virksomheder i Skagen som gerne vil støtte og hjælpe Skawdyk og
Oberon, da den er en del af Skagens historie.

-

Efter J.O. havde givet et lille oplæg om deres fremtidsvisioner blev debatten fri hvor alle
kunne komme med et indspark, her er et uddrag af nogle af de ting som kom på banen:
o Søge unge som gerne vil arbejde frivilligt, deres hovedmål er at de kan skrive det
på CV’et, men kan vi bare få et par unge mennesker i 20 timer, vil det være god
forretning for os.
o Ronnis far sidder i bestyrelsen i Nordea fonden, det vil være en ide at kontakte
ham så vi har en fod indenfor.
o HH har kontakter med en mand som muligvis kan skaffe stumper til motoren
o Et argument lød på, at der ikke er gode nok faciliteter ombord, og derfor valgte
nogle vores båd fra til fordel for andre.



o
o
o
o

Modkommentaren var luksus kan sagtens laves, hvis folk vil hjælpe med
arbejdet både fonde søgning og det praktiske arbejde.
Bliver Oberon brugt tilstrækkeligt til, at vi kan forsvare at beholde hende?
 I en forening går det op og ned, nogle år er bedre end andre!
Folk mente, at hvis kalenderen blev planlagt bedre i form af ture, så familierne
havde bedre tid til at få livet til søs og på land til at passe sammen.
Vi skal blive bedre til at sælge Oberon igennem turist foreningen så vi får noget
opmærksomhed omkring Oberon og Skawdyk, og får en masse sejltimer.
Når vi har vedtaget hvad der skal ske med Oberon skal der en pressemeddelelse i
avisen, så diverse rygter standses, og så Skagen ved hvad der foregår i Skawdyk.

Afstemning:
Afvikle: 4. Beholde: 8. – procentfordelingen blev - 66% - 33%, for at beholde Oberon.

4. Eventuelt
- Overvejelser ang. tanke; når de nu skal laves om, kan vi lige så godt lave det så det bliver
smartes muligt – J.O.
- Købstadsjubilæum – 600år. De vil gerne bruge os til nogle dage hvor vi kan holde åben
kutter og så kan turister, der har lyst komme ned ombord og se vores ”faciliteter”. Vi skal
bare bruge et par stykker som kan holde åbent skib, man behøver ikke være skipper.
- Sammenholdet er vigtigt - vi skal arbejde i samme retning!
- Skipper – En udefra som ikke vil dykke, men gerne bare vil sejle - Bestyrelsesbeslutning
- Ansøge om en AIS til ribben – Bestyrelsesmøde.
- Vi skal starte med at få det mest væsentlige lavet på Oberon, og så alt hvad der hedder
luksus må komme senere!
- TÆT PÅ ULYKKER SKAL MELDES! Der er ingen skideballe, men vi kan forhåbentligt
lære noget af det. Husk – Tæt på – behøver ikke at være døden nær, men kan være
udstyrsfejl eller andet som ikke gik som forventet – situationer som alle kan have gavn af at
tage til efterretning.
- Kom i svømmehallen og klubben hver fredag til lidt hyggelig samvær!

M.v.h.
Britt Østergaard

