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Referat	  fra	  ordinær	  generalforsamling	  
den	  16/2	  2014	  	  
Den	  ordinære	  generalforsamling	  2013	  for	  Dansk	  Accent	  26	  Klub	  blev	  afholdt	  søndag	  den	  	  

16	  februar	  2014	  kl.	  1100	  i	  Roskilde	  Sejlklubs	  klubhus	  i	  Roskilde	  havn.	  

	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
Uden	  modkandidat	  blev	  Gunnar	  Rasmussen	  valgt.	  
	  
Dirigenten	  kunne	  konstatere	  at	  generalforsamlingen	  var	  indkaldt	  i	  henhold	  til	  klubbens	  
love,	  og	  var	  beslutningsdygtig.	  
	  
Dirigenten	  optalte	  de	  fremmødte,	  i	  alt	  11	  fremmødt,	  deriblandt	  7	  stemmeberettigede.	  

	  

2. Bestyrelsens	  beretning	  v/formanden.	  
Formanden	  aflagde	  beretning	  med	  følgende	  hovedpunkter.	  
	  

• Medlemssituationen	  er	  i	  god	  udvikling,	  med	  en	  fremgang	  på	  5	  medlems	  både.	  
• Hjemmesiden	  bliver	  brugt	  specielt	  i	  forbindelse	  med	  tekniske	  spørgsmål.	  På	  

”forummet”,	  hvor	  medlemmerne	  kan	  skrive	  indlæg	  og	  gå	  i	  dialog	  med	  hinanden,	  
kunne	  aktiviteten	  godt	  være	  højere.	  

• Aktivitetsniveauet	  i	  klubben	  er	  i	  en	  positiv	  udvikling	  med	  gennemført	  træf	  (i	  
forbindelse	  med	  SRPI)	  5	  både	  deltog.	  

• Revidering	  af	  klasseregler	  denne	  aktivitet	  skrider	  planmæssigt	  frem,	  og	  der	  vil	  ved	  
næste	  generalforsamling	  bliver	  fremsat	  et	  forslag	  for	  revideringen.	  

• Kommunikation	  i	  klubben	  specielt	  klubbens	  profil	  på	  facebook	  blev	  fremhævet	  
som	  en	  stor	  succes.	  Klubben	  når	  på	  denne	  måde	  ud	  til	  mange	  personer,	  ikke	  mindst	  
synligheden	  af	  klubben	  har	  på	  denne	  måde	  fået	  et	  stort	  ”boost”.	  

• Klubbladet	  er	  stadig	  et	  meget	  centralt	  og	  vigtigt	  element	  i	  klubbens	  mulighed	  for	  
synlighed.	  Bladet	  er	  i	  en	  god	  positiv	  udvikling	  med	  flere	  skribenter	  og	  gode	  indlæg.	  

• Arbejdet	  i	  bestyrelsen	  alle	  i	  bestyrelsen	  har	  været	  aktive	  i	  de	  tiltag	  som	  er	  blevet	  
taget	  i	  klubben,	  og	  medlemmerne	  har	  modtaget	  initiativerne	  positivt.	  
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Beretningen	  blev	  godkendt.	  

	  

3. Regnskab	  

Kontingent	  3.280	  kr.	  	  

Bemærk	  at	  der	  er	  pt.	  29	  medlemmer	  i	  2013.	  

Den	  årlige	  udgift	  til	  hjemmesiden	  er	  180,00	  kr.	  og	  består	  af	  hosting	  af	  Accent26.dk	  hos	  One.Com	  
og	  årsafgift	  til	  DK	  Hostmaster	  for	  domænenenavnet	  accent26.dk.	  

Klubbladet	  tryk	  og	  porto:	  733,00	  kr.	  omfatter	  omkostninger	  til	  trykning	  og	  forsendelse	  af	  klubblad.	  
Hovedparten	  af	  denne	  omkostning	  er	  porto	  til	  forsendelse	  af	  bladet.	  

Porto	  &	  Gebyr:	  Udgiften	  790,00	  kr.	  omfatter	  servicegebyr	  til	  Danske	  bank.	  

Køb	  af	  klubstandere:	  6.409.00	  

Underskud	  for	  2013,	  som	  primært	  skyldes	  indkøb	  af	  standere.	  

Egenkapital	  primo	  (giro)	  10.076,52	  kr.	  

	  

Generalforsamlingen	  godkendte	  regnskabet	  uden	  anmærkninger.	  

	  

4. Fastsættelse	  af	  kontingent	  	  

Kontingentet	  for	  2014	  blev	  af	  generalforsamlingen	  fastsat	  til	  100,00	  kr.	  

5. Valg	  til	  bestyrelse	  

Valg	  til	  bestyrelse	  blev	  som	  følger:	  

• Formand	  Leif	  Andersen	  (genvalg)	  
• Næstformand	  Erik	  Bjeldorf	  (genvalg)	  
• Kasserer	  Lars	  Augustesen	  (nyvalg)	  
• Bestyrelsesmedlem	  Pall	  Sigurjon	  Jonsson	  (genvalg)	  
• Morten	  Dyrelund	  Jacobsen	  (nyvalg)	  
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6. Valg	  af	  revisor	  og	  revisorsuppleant	  
	  

• Revisor	  Mona	  Breum	  (nyvalg)	  
• Revisorsuppleant	  Gunnar	  Rasmussen	  (nyvalg)	  

	  
	  

7. Indkomne	  forslag	  

Ingen.	  

	  

8. Eventuelt	  

Under	  eventuelt	  blev	  følgende	  emner	  diskuteret:	  

• Husk	  at	  bådens	  navn	  udtales	  på	  svensk	  Accent☺	  
• Der	  blev	  udtrykt	  stor	  tak	  til	  den	  tidligere	  formand	  Bent	  og	  den	  afgående	  kasserer	  

Torben,	  for	  det	  enormt	  store	  arbejde	  de	  to	  har	  lagt	  i	  klubbens	  arbejde	  gennem	  mange	  
år.	  

• Efter	  at	  Torben	  har	  valgt	  at	  stoppe,	  efterlader	  det	  klubben	  med	  det	  problem	  at	  vi	  
mangler	  en	  Webmaster	  samt	  en	  redaktør	  af	  klubbens	  blad.	  Generalforsamlingens	  
deltagere	  vil	  alle	  lægge	  hovederne	  i	  blød	  for	  at	  hjælpe	  til	  med	  at	  finde	  en	  læsning	  på	  
problemet.	  

• Der	  er	  stor	  tilslutning	  til	  at	  der	  i	  forbindelse	  med	  Sejladsen	  SRPI,	  arrangeres	  et	  træf	  for	  
klubbens	  medlemmer.	  

• Yderligere	  blev	  det	  diskuteret	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  finde	  det	  rette	  sted	  for	  
starten	  til	  SRPI	  –	  dette	  ikke	  mindst,	  for	  at	  tilgodese	  de	  medlemmer	  som	  kommer	  langt	  
fra	  havne	  ”udenfjords”.	  Fx	  at	  starte	  fra	  Lynæs,	  frem	  for	  at	  starte	  ved	  Sellsø	  Hage.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


