Generalforsamling i
Foreningen Limfjorden Rundt
Mandag d. 25. marts 2019. kl. 19.00. på
” Midtskiws”,
Torvegade 5. 7800 Skive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Regnskab – budget.
Planer for det kommende år.
Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kontingent fastsættelse.
Valg til bestyrelse, samt suppleanter.

Referat:
ad. 1

Michael Bossen

ad. 2

Niels Sohn informerer om sejladsen Limfjorden Rundt, Mogens Jensen om aktiviteterne på
havnen og Marianne Granvig om bespisningen og festen. Bestyrelsens beretninger
godkendes.

ad. 3

Regnskabet gennemgås af Niels Sohn, dette godkendes uden bemærkninger. Niels Sohn
oplyser, at der er kommet sponsorat fra Spar Vest Fonden og at vi afventer besked fra
Rent liv.

ad. 4

Planerne for det kommende år. Sejlads som tidligere, festen holdes i telt på havnen, maden
leveres som tidligere fra Tinnes Køkken. Lidt snak om, hvilken musik der skal leveres i år,
blandt medlemmerne er der stemning for Muleskinners, der er ikke taget stilling til dette på
nuværende tidspunkt. Mogens Jensen kan godt tænke sig lidt flere boder fra havnen og en
bedre opbakning fra byen.
Udflugt her i foråret, forskellige muligheder luftes, der tages endelig stilling til dette, på det
kommende bestyrelsesmøde.

ad. 5

Ingen indkomne forslag.

ad. 6

Medlemskabet i foreningen vil fortsat være kr. 100, der er lige nu 71 medlemmer, under
dette punkt drøftes beløbet til modtageren af Blokken, om det skal sættes op, de fremmødte
medlemmer lægger det over til at være en bestyrelsesbeslutning.
Lars Skov fremlægger et forslag om, at foreningen selv anskaffer sig nogle byggetavler og
kabler, beløbet til disse vil andrage max kr. 20.000, generalforsamlingen støtter op om dette.

ad. 7

På valg er Marianne Granvig der modtager genvalg
Christian Fejerskov og Erik Fløjgaard Jakobsen vælges til bestyrelsen
1. supplant Martha Ågård
2. supplant Ejnar Andersen

ad. 8

Kritisk revisor Sven Nørgaard Pedersen
Bestyrelsen konstituerer sig med, formand, næstformand og kasserer på det kommende
bestyrelsesmøde den 8. april.

9.

Evt. Det søges hjælp til afslutningsfesten i Skive, Erik Sørensen ”Bøf” tilbyder at komme
med 4 mand på selve dagen, samt hjælpe dagen efter med oprydning.

Referat
Marianne Granvig

