30. april 2018

Referat af generalforsamling
onsdag 25. april 2018 kl. 20.00
på Rungstedgaard

Under ledelse af Skjalden Thøger Johnsen blev Mindehymnen sunget for at mindes de tre medlemmer, der er døde siden sidste års generalforsamling. Det drejer sig om Æresmedlem og tidligere Skatmester samt kritisk revisor Hanne Falkensteen, tidligere Høvding Torben Grønvald samt medlem siden 1985 Bente
Jensen.
1. Valg af dirigent
Jørgen Lindegaard blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne.
2. Høvdingen aflægger beretning
Høvdingen aflagde beretning for det forgangne år. Der henvises til særskilt dokument med beretningen. Kurt Limschou og Thøger Johnsen supplerede med
status for henholdsvis Temperaturudvalget og Vanddybdeudvalget.

3. Kassereren oplyser om Laugets økonomiske stilling og fremlægger det
reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet, som er godkendt af revisor Mads Barslund, viste indtægter på
247.406 kr. og udgifter på 222.317 kr. og overskuddet for 2017 udgjorde således 25.089 kr.
Fratrukket nøgledepositum på 78.750 kr. udgør Laugets egenkapital 384.405 kr.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Budget for 2018 viser et overskud på 72.525 kr.
4. Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogle forslag.
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5. Fastlæggelse af størrelse af indskud og kontingent
Kasseren redegjorde for bestyrelsens forslag til uændret indskud på 500 kr. samt
uændret årligt kontingentet på 300 kr.
Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til størrelsen af Laugets formue.
Høvdingen redegjorde for, at formuen anses for at udgøre en passende størrelse
henset til blandt andet risikoen for uforudsete udgifter til bro og klubhus, Laugets
50 års jubilæum i 2024 samt eventuel udskiftning af nøgler til elektronisk adgangssystem til Vikingepaladset. Det er imidlertid ikke bestyrelsens hensigt, at
formuen bør vokse betydeligt fra det nuværende niveau.
Forsamlingen godkendte Bestyrelsens indstilling til uændret indskud på 500 kr.
samt uændret kontingent på 300 kr.
6. Valg af bestyrelse og revisor
Høvding Erling Madsen samt Emma Bonfils og Niels Hjortboe blev valgt til bestyrelsen. Revisor Mads Barslund blev genvalgt.
7. Valg af underudvalg
Samtlige udvalg blev genvalgt.
8. Eventuelt
Efter diverse ytringer fra forsamlingen pro og contra sauna konkluderede Høvdingen, at bestyrelsen ikke umiddelbart har til hensigt at tage initiativer til etablering af en sauna – ikke mindst fordi et konkret forslag om sauna blev nedstemt
på generalforsamlingen i 2017. Thøger Johnsen foreslog, at det undersøges om
der er mulighed for at indgå en aftale med Kajakklubben om brug af deres sauna, eftersom den ligger ubrugt hen.
Fra forsamlingen fremkom der forslag om at genoptage fuldmåne-/aftenbadning.
Foranlediget af et forslag fra forsamlingen om at nedsætte egenbetalingen til
middagen i forbindelse med generalforsamlingen redegjorde Høvdingen for, at
egenbetalingen i år var forøget blandt andet på baggrund af kommentar fra revisor om størrelsen af Laugets biddrag. Høvdingen konkluderede, at bestyrelsen vil
overveje at nedsætte egenbetalingen for deltagelse i middagen forud for generalforsamlingen.
Der blev uddelt 1 stk. 40 års klæde, 3 stk. 25 års kåber og 33 stk. 10 års håndklæder.
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