Fællesklubben Nordsøværftet.
Referat fra ordinær generalforsamling den 20. feb. 2015
i 3F-huset i Ringkøbing.
_________________________________________________________________

Formanden Carl Christian Josephsen (Kalle) bød velkommen til de ca. 30 fremmødte
medlemmer til den årlige generalforsamling.
I 2014 er vores gamle kollegaer Ejner Susgaard og Albert Sandager Buskbjerg, afgået ved
døden, og forsamlingen ærede dem med 1 minuts stilhed.
Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtækterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Beretning – v/ formanden.
4. Regnskab – v/ kasseren.
5. Valg til bestyrelsen: På valg er Carl Christian Josephsen (Kalle) og Jan Vendelbo.
Begge modtager genvalg.
6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen - John Olesen er på valg - modtager genvalg.
7. Valg af 2 revisorer - Ole Saaby og Bent Lønne, på valg.
8. Fastsættelse af årets kontingent.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Ad. 1 Gert Bjerregaard blev valgt til dirigent uden modkandidater.
Ad. 2 2 stemmetællere blev foreslået og valgt uden modkandidater
Ad. 3 Formanden Kalle Josephsen fremlagde bestyrelsens beretning for året 2014
- se bilag.
Beretningen blev enstemmig vedtaget.
Ad. 4 Kasseren Laurids Graversen fremlagde regnskabet for 2014 - se bilag.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 5 Carl Christian Josephsen (Kalle) og Jan Vendelbo blev genvalgt uden modkandidater
Ad. 6 John Olesen blev genvalgt uden modkandidater
Ad. 7 Bestyrelsen foreslog genvalg af Ole Saaby og Bent Lønne.
Begge blev valgt uden modkandidater.
Ad. 8 Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for år 2015 fortsat skal være kr. 100,Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad. 9

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 10 Intet at berette
Gert erklærede herefter generalforsamlingen for slut og takkede for god ro og orden.
Forsamlingen gik herefter over til spisning (smørrebrød) med øl og vand.

Efter spisningen viste Laurids på storskærm internetprogrammet " Marine Traffic"
Ved hjælp af et skibs IMO-no. kan man se hvor et skib befinder sig, skibets navn og data,
om det er i fart eller om det er i havn m.m.
Det vil sige, at vi kan se hvor alle Nordsøværftets skibe (de der er tilbage) befinder sig. Et
spændende program, som kan bruges af alle.
Herefter hyggeligt samvær.

Referant.
Visti Kruse.

