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Bogøvej 61, Otterup


1) Valg af dirigent.	 

	 Calle Sørensen blev valgt som dirigent.

2) Formandens beretning

	 *Står i bunden af dokumentet. 

3) Årsregnskab.

	 Årsregnskabet godkendt uden yderlige spørgsmål.

4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent til klubben.

	 Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse.

	 Budget og kontingent forhøjelsen bliver godkendt.

5) Valg af formand (Fleet Captain)

	 Christian Mørk bliver valgt som ny formand i Hobie Cat Fleet 333. 

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

	 Den nye bestyrelse består af:

	 	 Næstformand/sekretær: Nicolaj Bjørnholt

	 	 Kasserer: Erik Olsen

	 	 Aktivitetsformand: Peter Måhr

	 	 Suppleant: Mikkel Stampe Nielsen

7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

	 Revisor og revisor suppleanten forsætter på posterne.

	 	 Revisor: Tine Mørk

	 	 Revisor suppleant: Frederik Måhr

8) Indkomne forslag.

	 Der blev foreslået arrangeret vintertræning i fleeten, det kigger bestyrelsen og flere 	
	 af de aktive sejlere videre på. 

	 Hobie Long Haul, som sidst blev afholdt for flere år siden, er igen foreslået som 	 	
	 aktivitet i det nye år. 

9) Eventuelt

	 Hobie Cat Fleet 333’s “Hobie freak” pokal blev i år overrakt til Anders Lund for 	 	
	 hans gode støtte til klassen i gennem mange år, både som tovholder på opstart af 	
	 Hobie 	sejlads i Svendborg, men også som træner og kapsejladsdommer har 	 	
	 Anders altid sat sejlerne og klassen først. 

	 Der blev givet et par gave kurve til Nicolaj Bjørnholt og Michelle Jensen for deres 	
	 præstation ved VM hvor de sammen vandt sølv. 

	 Erik Olsen beretter om nye regler i klassen, og om de problemer vi har haft med 		
	 fair sejlads og protester.




*Formandens Beretning 2019

Det har været et år hvor vi igen har vist at Fleet 333 er den hurtigste i landet, det blev jo 
vist her for nyligt med

Michelle og Nicolaj.

På Medlemssiden har vi afgivet nogen og fået lidt ind så der er statusqo

her, Egensedybet trækker en stor del

Fleetens aktiviteter, der er også gang i den i Århus

Det blev også i år at vi fik styr på Fleeten`s bankforretning

nemID,GDBR samt CVR registrering

, der har i flere år

været overskud, men vi manglede at få

styr på de

ting som vi som forening er underlagt.

Det har også været et år som har stået i trailerens tegn, vi har omregistret og sat gang i 
bygningen af ny trailer

med plads til flere hobier.

Vi har haft en del gode møder igennem året, der er også blevet talt om vor

es Jubilæum på næste års 333 cup.

Jeg vil afslutningsvis takke alle bestyrelsesmedlemmer for et godt år

Jeg har haft et år som personligt har været præget en del udfordringer som jeg er 
kommet meget styrket ud af.

Derfor har jeg også meddelt bestyrelsen at

jeg takker af, som formand.


