CCD Generalforsamlingen 2015
Lørdag den. 21. feb. kl. 13.00
Sted:

Viby kro
Skolevej 1
4130 Viby

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Martin ( formand )
2. Valg af stemmetæller : Tom
3. Formands beretning :
•

Generalforsamling formandsberetning 21.2.2015

•
•

Velkommen til generalforsamlingen Coronet Club Danmark 2015
Som ny formand er det jo mig der skal fortælle lidt fra året 2014-2015 hvilket ikke er
den store udfordring 
1. I min formandsperiode har der været 9 ansøgninger og heraf er der 6 der har
meldt sig ind .  heraf et tidligere medlem Poul. 
2. d.d mangler vi indbetaling på 6 medlemmer af de 15 der er registreret d.d.
3. En del mail fra nye medlemmer.
4. Træf Rørvig den 20 til 22 Juni.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke med den stor deltagelse og måske det var vejret.
Der var 2 både ( VELA og TINA ) og Niels med overnatning i bil, Svend Otto
fredag og lørdag i bil samt Tom på besøg i bil lørdag.
Fredag var vi på Restaurant Perlen som var med egenbetaling.
5 personer ( Niels –Sven Otto - Jørgen V- Martin –Tina )
Lørdag 4 personer til mad. Tom og Niels dog ikke til mad. Det var med store
bøffer / salat / kartoffelsalat ved grill på havn. Tak til Sven Ottos bedre halvdel.
Der var super mad og der blev da også lidt i overskud til et bestyrelsesmøde
Medlemmer skal stramme sig an og melde tilbage ved afbud.
Godt underholdt lørdag da der var Sankt hans i havn med bål og flot fyrværkeri.
Ikke det store salg i butik – faktisk intet
5. Håber på mere deltagelse næste år til generalforsamling
Tak

4. Fremlæggelse af regnskab :
• Bliver fremlagt på generalforsamling : Tom uddelte regnskab og det blev godkendt på
generalforsamling. Tom kontakter bank for de høje renter / gebyr. Formand oplyste
på generalforsamling at Topdanmark ikke har registreret tidligere medlemmer og derfor ikke kunne slette dem.
• Tom stod for optælling af tøj på generalforsamlingen.
5. Årstræf:
•

Oddenhavn dato. 15-16. August. ( forslag fra bestyrelsen ). Sted og dato blev vedtaget på
Generalforsamlingen. Det blev vedtaget at havnepladsen til træf bliver betalt af klubben. Egenbetaling pr. person bliver 100,- kr. ( 1x morgenbrød samt 1xmiddag lørdag
aften )

•

Forslag modtages. : intet modtaget

6. Bestyrelsen :
•
•
•
•
•

Valg af kasser :Tom Jacobsen er på valg : Tom modtog genvalg
Valg af næstformand : Jørgen Vendelbo Larsen er på valg : Jørgen V modtog genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem: Sven Otto Herløv er på valg : Sven Otto modtog genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem: Kaj O Nielsen er på valg. Kaj O Nielsen modtog genvalg
Der blev på generalforsamling valg en suppleant : Poul Larsen

7. Evt:
• Mulighed for en tur til museet for søfart Helsingør : Sven Otto og Jørgen Vendelbo undersøger og melder tilbage til bestyrelsen.

INFO : Der vil være mulighed for køb af tøj osv. på generalforsamling. : priser nedsat ( polo 150,kr. T-shirts 100,-kr. Caps 80,-kr. flag 50,-kr.
Formand takker for godt møde
Husk tilmelding til formand mnj@pc.dk da der bestilles mad og drikke til de fremmødte.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Coronet club Danmark

