VÆRFTET i Havnsø

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 23. MARTS 2019

1 Valg af dirigent
Jette Toft foreslået og valgt
Bente Adamsen valgt til stemmetæller
2 Formandens beretning
Ole nævner årets mange forbedringer og aktiviteter: Brandsikring påbegyndt og varmepumper
opsat - via midler fra Velux Fonden. Vandsikring langs fundament. Etablering af bar. Gruslag på
udendørsareal. Opsætning af udendørs lys. Renovering af EL. Der er bl.a. afholdt fastelavn med
tøndeslagning for børn. Juleklip. Julefrokost. Der har været en del udlejninger. Nye taktster:
Fredag-søndag 1.000 kr. + strøm. Fredag-lørdag 600 kr + strøm. Lørdag-søndag 600 kr + strøm.
En ungdomsfest gik over gevind.
Kommende gøremål og aktiviteter: Loftet skal isoleres pga. varmetab. Vinduesparti skal i porten
mod vandet. Toiletter. Dart med spisning. Vild med Vand (25. maj). Skt. Hans - evt. med Frede
Fup. Tour de Værft - cykeltur med proviant (29. juni). Sang-aften med Ole Mio og Ole Ry.
Ole takker festudvalg og bestyrelsen for årets indsats.
Ole opfordrer medlemmer til at skrive sig på liste som aktive tovholdere på nye arrangementer
omkring fx.: Børn, kunst, musik, film mv.
Beretning godkendt.
3 Regnskab
Godkendt uden bemærkninger.
4 Kontingent
Fortsætter uændret. Ingen bemærkninger.
5 Budget

Godkendt. Det blev oplyst, at pladslejen til kommunen på nuværende tidspunkt ikke er opkrævet.
6 Indkomne forslag
Ingen andre forslag end bestyrelsens forslag til ændring af foreningens navn til VÆRFTET I
HAVNSØ samt andre småjusteringer af vedtægter i fht. fremsendte. Godkendt uden
bemærkninger.
7 Valg til bestyrelsen
Karsten Sørensen, genvalgt
Katja Kristjansen, genvalgt
Benny Jensen, nyvalgt
Marianne Bentsen, nyvalgt
Olejørk Olsen, ikke på valg og fortsætter
Kim Kaspersen, ikke på valg og fortsætter
Michael Reinhardt, ikke på valg og fortsætter
Diana Karlsson, nyvalgt som suppleant
Hans-Jørgen Hansen, nyvalgt som suppleant
Allan Olsson, tidl. bestyrelse, genopstiller ikke, men tilknyttes som specialist vedr. jura
Henry Slots, tidl. bestyrelse, genopstiller ikke
Bente Adamsen, tidl. suppleant, genopstiller ikke, men har lovet at hjælpe med fx. skrivearbejde
Benny Saack, tidl. suppleant, genopstiller ikke
8 Valg af revisorer
Sten Borre, fortsætter
Jan Nielsen, nyvalgt
9 Eventuelt
Nogle få bemærkninger vedr. Vild med Vand og Male på Værftet.

Referat: Michael Reinhardt og godkendt af Olejørk Olsen

