Lildstrand Bådlag
Søndag d. 29. maj. Lildstrand.
Referat fra Generalforsamling i Lildstrand bådlag.
Valg af dirigent og referent : Pia Røpke



Det kunne bekræftiges at indkaldelsen til generalforsamlingen var ifølge
vedtægterne varselt i tide, nemlig via e-mail til de enkelte medlemmer og yderligere
på Han Herred Havbådes hjemmeside



Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Formanden forelagde årsberetningen se Bilag.
Formandens årsberetning blev godkendt


Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Regnskabet blev godkendt.


Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
til godkendelse

Bestyrelsen vedtog sidste år og yderligere blev det vedtaget på generalforsamlingen juni
2010 at de betalende medlemmer i Lildstand Bådlag, er hvilende medlemmer indtil der er
gang i arbejdet med Skarreklit igen. Dette fastholdes også at gælde indtil næste
generalforsamling Maj 2012, hvor aktiviteterne så forhåbentlig er i gang sat og Skarreklit
er i Lildstrand.


Behandling af indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hende senest 1 uge
før generalforsamlingen)

Der er ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.
 Valg af kasserer i ulige år. Ole Eriksen er på valg og Ole Eriksen ønsker genvalg
Ole Eriksen blev valgt.

Skarreklit@hotmail.com

Side 1

Lildstrand Bådlag


Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år) Jesper Jungersen
er på valg. Jesper Jungersen ønsker genvalg

Jesper Jungersen, blev genvalgt.


Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Nils Fisker og Kim Kloster blev genvalgt.


Eventuelt

Ingen pkt. til eventuelt.

Skarreklit@hotmail.com
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Lildstrand Bådlag
Bilag 1
FORMANDENS BERETNING 29 MAJ 2011

Bestyrelsen rettede henvendelse til Han Herred Havbåde og fik september 2010 en
produktionsplan på Skarreklit
”Havbåden Skareklit påbegyndes i juni 2011. Ifølge bådebyggeriets produktionsplan vil
Skareklit blive overdraget til lLldstrands bådlag i april 2012 med levering på Lildstrands
landingsplads, såfremt spilanlægget igen er funktions dueligt.
De tildelte penge til H.H.H. skal være brugt inden 2012 og derefter, er der yderligere
et år, til at gøre Skarreklit færdig.
Fiskeri og spil foreningen har udfærdiget et regnskab til genoprettelse af brug af
Lildstrand spil på ca. 130.000 kr. Bestyrelsen i Lildstrand Bådlag, vil ikke genoprette
og restaurere spillet i Lildstrand, før end båden Skarreklit er i havn i Lildstrand.
Bestyrelsen vedtog sidste år og yderligere blev det vedtaget på generalforsamlingen juni
2010 at de betalende medlemmer i Lildstand Bådlag, er hvilende medlemmer indtil der er
gang i arbejdet med Skarreklit igen.
Bestyrelsen vil arbejde på, at når foreningens aktiviteter genopstår, så skal medlemmerne
kun betale kontingent eet sted og derefter vil Lildstrand Bådlag så betale for medlemmer
til HHH.
Per Røpke er blevet valgt til bestyrelsen i Han Herred Havbåde d. 14. maj. 2011.
Aktiviteter i sommeren 2011,
Vi undersøger om der er mulig for kursusforløb i duelighedsprøve.
Bestyrelsen arbejder på at få klub lokaler.
Bestyrelsen arbejder på at få en dykker til at se på Spillets blok i vandet.
Bestyrelsen udarbejder ansøninger til midler til renovering af Spillet og aktiviteter i
Lildstrand.
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Lildstrand Bådlag
Jørgen er i gang med at undersøge om LAG Thy Mors er interesseret i at yde bidrag til
Lidstrand Bådlag.
Per kontakter Bådebyggerne i Han Herred Havbåde. vedr
Hvis Lildstrand bådlag skal stille arbejdskraft til rådighed til renovering af Skarreklit er det
absolut nødvendig at vi snarest får tilsendt en arbejds- og tidsplan fra Bådebyggerne i
HanHerred Havbåde.
Aktiviteter i Han Herrred Havbåde:
Vi har deltaget i enkelte af H. H. H- aktiviteter.
Søsætning af Jammerbugt juli 2010
Tilse og tømt pressingen på Skareklit pga stormvejer.
Åbning af H H H kulturhus. Maj 2011
Generalforsamling i maj, Tove fratrådte bestyrelsen og Per blev valgt ind.
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