Marinaens Venner

Referat fra generalforsamlingen lørdag den 23. marts 2019
Der deltog 23 medlemmer incl. bestyrelsen i generalforsamlingen.
Efter kaffen blev der budt velkommen.
Før generalforsamlingen startede, blev det afholdt et minuts stilhed, til ære for Arne Vandborg.
Han var med til at starte Marinaens Venner op og har gjort et stort stykke arbejde for foreningen.
Det er vi tak skyldige for.
Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
Karl Jensen blev foreslået til dirigent og modtag valget.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2018 blev igen et aktivt år, hvor der skete meget på flere plan:
På generalforsamlingen 2018 fik bestyrelsen fik bemyndigelse at finde et nyt bestyrelsesmedlem og en ny suppleant,
så alle pladserne blev besat.
Lene Kobborg gik ind i bestyrelsen, og Margit Olesen gik ind som suppleant.
Arrangementer i 2018:
Der blev berettet om årets aktiviteter, hvor vi i juni deltog i to arrangementer. Det første var ved indvielsen af det
grønne område, hvor vi bagte vafler. Det var en et hit, som vi vil forsøge at få på programmet igen i 2019. Den 28. juni
blev der afholdt solnedgangsaften på tagterrassen. Martin fortalte meget levende og spændende om Handbjerg
Marinas tilblivelse. Der var mødt mange op. Aftenen sluttede med kaffe og kage.
I juli og august var der for børnene henholdsvis Krabbefestival og Smuglerjagt. Børnene hyggede sig selvom
”krabbedagen” var lidt blæsende og kølig. Der var ikke for mange deltagere til arrangementerne, men ferien kan spille
ind.
Den 10. august blev årets friluftsgudstjeneste afholdt - det var igen i år en fantastisk aften – rigtig mange mennesker
nød den dejlige aften med gudstjeneste, musik og hygge. Der deltog 83 til kaffe og kage.
Den 29. sept. var vi repræsenteret på Handbjerg Marinas stand ved indvielsen af motorvejen. Det var en stor
oplevelse – vi fik snakket med en hel del mennesker. Største trækplaster var dog Martins muslingesuppe.
Vi har efterfølgende evalueret på 2018 og har bl.a. slået de to børnearrangementer sammen til et arrangement, som
er lagt i ”spejderhænder”. Det tegner godt, så sæt kryds i kalenderen den 29. juni.
I foråret blev der investeret i 30 klapstole og 60 tæpper. Begge ting er blevet flittigt brugt. I januar havde vi en
arbejdsdag og bestyrelsesmøde i lokaler på firmaet LELY – Carsten og Lene Kobborg. Der blev sat logo ”Marinaens
Venner” på stole og tæpper.

Carsten har designet nye plakater og brochurer til Marinaens Venner – de er meget flotte – tak til Carsten og Lene, der
har brugt tid og ressourcer på det.
Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.

3. Orientering fra Handbjerg Marina om planerne for det kommende år
Johannes orienterede om fremtidsplanerne og de mange nye tiltag på Handbjerg Marina:
Bo på båd –

der vil være mulighed for leje sig ind og overnatte på en båd – start omkring 1.5.

Project for veteraner –

5 sejlbåde er med i projektet, hvor veteraner får mulighed for at sejle med i
kortere eller længere tid. Projektet åbnes officielt den 1. juni

Nybyggeri på marinaen – pladsmangel – arbejder på et meget spændende byggeri, som er lagt i hænderne
på dygtige arkitekter, som også skal få finansieringen på plads
Nye bådejere

Ser gerne nye bådejere i marinaen

4. Regnskabsaflæggelse
Annalise fremlagde regnskabet for 2018.
Det udviste et overskud på kr. 18.033,01 og en disponibel beholdning på kr. 24.960,58
5. Anvendelse af overskud i indeværende år
Der er ikke planlagt anvendelse af overskuddet p.t.
6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
Bodil Telling - genvalgt
Jørgen Lunding -nyvalgt
Valg af bestyrelsessuppleanter
Margit Olesen - genvalg
Carsten Kobborg - nyvalgt
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Karl Jensen
- nyvalgt som revisor
Andreas Madsen - nyvalgt som revisorsuppleant
8. Eventuelt
En af deltagerne opfordrede os til at bruge medlemmerne mere ved opgaverne. Vi tager det til efterretning
og vil forsøge at samarbejde med Handbjerg Marina om det frivillige arbejde.

Til slut en tak til alle fremmødte og alle, der slutter op om Marinaens Venner.

.

