GENERALFORSAMLING I BLOP
16 MARTS 2011 kl. 19.00
Afholdt i klubbens lokaler Godthåbsvej 7 , 7000 Fredericia.
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Dagsorden :
: Valg af dirigent. Jørgen Madsen valgt.
Det konstateres at Generalforsamlingen er indkaldt én uge for sent.Der er 17
stemmeberettigede frem-mødt. Da der ikke er nogen indvendinger fra disse , erklæres
generalforsamlingen som lovlig og åben.
Formandens beretning. v./ Peter Holberg . GODKENDT
Instruktøren´s beretning. v. / Niels E. Jensen . 2 mand under uddannelse. Begge
indmeldt i klubben. Skal til teori-prøve. GODKENDT
Hjemmesiden. V./ Niels E Jensen. Ikke meget nyt. Der bliver lagt lidt billeder på en
gang imellem. Ikke mange medlemmer, der kommer med indlæg. GODKENDT
Materialeudvalget. V./ Peter Abildgren. Både transportabel kompressor samt
HUMBAUR trailer er blevet stjålet. Ingen forsikrings-dækning. Ny rejsekompressor
indkøbt. P.g.a klubbens økonomi , bliver der IKKE indkøbt ny trailer. Der må
reduceres i klubben´s grej. Bådtrailer / båd må ekstra sikres / låses. GODKENDT.
Klubhusudvalget . v./ Peder Kjer. Et fåtal af klubben´s medlemmer deltager i klubbens
arrangementer . HUSK at skrive en seddel på det beløb du har hjemtaget fra baren.
Tak til de få der hjælper til med støvsugning / opvask / oprydning. mm. GODKENDT
Svømmehalsudvalg. V. / Jørgen Madsen. Svømmehallen lukker i april – maj – juni for
renovering. Den skulle være klar igen til sæson – start. Rimelig opbakning til rugby.
Næsten altid 2 opstillede hold. Klubbens grej i svømmehallen skal være låst inde ,
ellers må det bringes hjem i klubben. Opfordring : flere af klubbens medlemmer må
da godt møde op i svømmehallen. !! GODKENDT
Kasseren . v./ Peter Deleuran. Fremlæggelse af regnskab. Klubben må spare pga.
faldende medlemstal. Der er stigende priser på alt. Købs-erstatninger for stjålne ting.
REGNSKABET GODKENDT.
PAUSE 10 MIN.
Tak til Flemming Buch for de år han sad som kasserer. Tak til Peter Deleuran for at
have overtaget posten. !
Orientering fra bestyrelsen : Der bliver IKKE indkøbt en ny trailer som erstatning for
den stjålne HUMBAUR. Pga. klubben´s økonomi
2 stemmeberettigede medlemmer ankommer. Nu er der 19 stemmeberettigede.
INDKOMNE FORSLAG :
Genindførelse af NITROX-abb. På 150 kr./årligt. Afstemning : 13 for , 6 blank.
VEDTAGET
Gæstespiller rugby – abb. Der indføres en kontigentbetaling for rugby-spillere der
er medlem af en anden klub. ( 700 kr. pr. år ) , som kommer og spiller med os , og er
medlem af DSF. Kun til benyttelse af rugby-spil i svømmehallen. Kontigentet skal
godkendes ved DSF. !! Afstemning : 18 for , 1 blank . VEDTAGET
Lejen for et skab i klubben forhøjes med 25 kr. , til 75 kr i alt / årligt. Afstemning : 10
for , 9 blanke. VEDTAGET
Vedtægtsændring. Ang. At 3 personer kan have adgang til klubbens midler.
Ændringen indsættes i vedtægternes 12 stk. 2 C. Tekst forslaget er udarbejdet af
ARBEJDERNES LANDSBANK. Der bliver herefter udarbejdet nye vedtægter , som
sendes til respektive myndigheder. Afstemning : alle 19 for . VEDTAGET
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Kontigentforhøjelse. Indexreguleres med 30 kr./årligt. Afstemning : alle 19 for.
VEDTAGET
Instrukser for stående udvalg : Klubbens udstyr må kun bruges af klubbens
medlemmer. Klubbens medlemmer skal spørges først inden der tages udenforstående
med på en flerdages tur.
Priserne i baren fastsættes af klubhusudvalget.
Opfordring fra bestyrelsen : Indmeld jer på familie – kontigent.
HENSTILLING : Logbogen til båden SKAL bruges. !!!
Valg af bestyrelse + suppleanter. Formand Peter Holberg . GENVALGT .(2 år )
Sekretær Johnny Indal. GENVALGT. ( 2 år ) Menigt bestyrelsesmedlem Morten
Kilde . GENVALGT. ( 2 år ). Ekstra ordinær på valg for 1 år : Kasserer Peter
Deleuran. VALGT. Bestyrelsessuppleant nr. 1 : Niels E Jensen . GENVALGT . ( 1 år
) Bestyrelsessuppleant nr. 2 : Rasmus VALGT. ( 1år ). Bilags-kontrollanter : Jimmy
Larsen og Jørgen Madsen begge GENVALGT for 1 år. Bilags-kontrollant suppleant :
Henrik Holleufer GENVALGT for 1 år.
Valg ti stående udvalg : Instruktør : Niels E Jensen GENVALGT. Materialeudvalget :
Peter Abildgren GENVALGT. Hjemmesiden : Niels E. Jensen GENVALGT.
Klubhusudvalget : Peder Kjer GENVALGT . Svømmehals-kontakt person : Kai Ivan
GENVALGT.
Evt. : Trailerindkøb diskuteres for/imod. Rejse-kompressoren evt. opbevares ved
privat. At alle indberetninger skal gøres digitalt i fremtiden. Klubben skal være OBS
på dette ( Kursus mm. ) ( Christoffer
SLUT . Dirigent Jørgen Madsen takker for god ro og orden.

