Referat af Generalforsamling 2021
Dato: 4 juni 2021
Gen.forsamling i Freja Byrding d. 4.6. i det herrens corona-år 2021.
Katrine (viggos) styrede os, på behørig vis, gennem dagsorden m. enkle små afvigelser - og trissen refererede.
Beretningen var i få linjer der blev dog klappet. En spøjs
farvelgave til Gert, udtænkt af Victor, vakte moro og der
blev klapper for "herren" Kedde forelagde revideret regnskab og fortalte at mobilpay har udryddet kontingentrestancerne: afklapsning endnu en gang.

Kontin-gent som forud og uden ændringer.
Valg blev til genvalg på alle pladser. Spe-cielt blev en bestyrelsesplads omlagt til "skibstilsynsmand" så bestyrelsen fortsætter med uændret antal. Lidt udenfor valget
blev Doth gjort til tov-holder, når Freja er i søen. Medlemstallet er ikke stort, dog synes der at være tilgang
af unge mennesker i følge med Katrine og Viggo. Revisionen forbliver uændret også. - Altså intet nyt under solen vedr. dagsorden.
Indkomne forslag: Skib og laugs fremtid: Neustens lejemål skal genbehandles om få år, dog ser det ud til at forlængelse kan ske. Nausten kan ikke umiddelbart overdrages til andre. - - En planke i styrbord side er ikke let at
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tætne, dog er skibets tilstand i forhold til sin alder, rimelig. Naglerne og naglematerialet er væsentlig årsag til
revner i plankerne.
Skumsprøjten vil fremover KUN være at finde på nettet
under skibslaugets webadresse.
Arbejds-weekends: Der bør findes tovholder for hver
gang og dato udlyses på mail og SMS
Togter og sejladser: oplyses på SMS og mail med navngiven tobvholder. Posi-tion - afgang- og ankomsttider meddeles til Doth fra dag til dag.
Eventuelt: Victor gennemgik en alenlang liste i et vist
tempo: påhængsmotor? - Redningsflåden - - VHF - slæbejolle - batteri /solcelle - GPS - Pumpehold - antallet
af skippere - nødraketter - med mere
Arbejdsweekends: har ikke fungeret i år, også grundet
corona. Kalender skal ligge på hjemmesiden m. tovholder. Der er muligt et ungt arbejdshold "på bedding" (bundskrabere) meddeler Katrine. Victor roste
Doths kogekunst i for-bindelse med arbejdsweekends.
Afsluttende konstituerede bestyrelsen sig. Herom andetsteds
Ref.slut.
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