
HOBIE CAT FLEET 333 
 

 

Generalforsamling 
Lørdag den 7. november, 2020 

Kl. 16:30 
SKYPE / Sejlklubben Egensedybet  

 
 

 
 
DAGSORDEN 
1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. 
3) Årsregnskab. 
4) Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent til klubben. 
5) Valg af formand (Fleet Captain). 
6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 
7) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
8) Indkomne forslag. 
9) Eventuelt.  
 
 

 
 
Ad. pkt.  4. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet. 
 
 
Ad. pkt.  5. 
Christian Mørk-Pedersen modtager genvalg. 
 
 
Ad. pkt.  6. 
Peter Måhr modtager genvalg til bestyrelsen. 
Erik Olsen modtager genvalg til bestyrelsen. 
Nicolaj Bjørnholt modtager genvalg til bestyrelsen. 
Mikkel Stampe Nielsen modtager ikke genvalg som suppleant. 
 
 
Ad. pkt.  7. 
Tine Mørk modtager genvalg som revisor. 
Frederik Måhr modtager ikke genvalg som revisorsuppleant. 
 
Ad. pkt.  8. 

a. Med henblik på tydeliggørelse af Hobie Cat Fleet 333s non-profit status 
foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer: 

 

§  3: FORMÅL 
 Det er klubbens formål på nonprofit basis at fremme og udvikle kapsejlads med 

Hobie Cats under gældende regler og bestemmelser samt at medvirke til, at Hobie 
Cat klassernes en-type kendetegn bevares.  



HOBIE CAT FLEET 333 
 

 

 

§ 16: OPLØSNING 
 a. Såfremt klubben ikke kan opfylde International Hobie Class Association's krav, 

jævnfør paragraf 4 pkt. a., har klubben ikke længere status som Hobie Cat 
Fleet, og klubben vil som sådan blive opløst ved Danish Hobie Class 
Association's foranstaltning og mellemkomst. 

 
 b. Udover det i denne paragrafs pkt. a. nævnte tilfælde kan bestemmelse om 

klubbens opløsning kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halv-
delen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til for-
slagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be-
slutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan 
træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stem-
meberettigede medlemmer, der er til stede. 

   
 c. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes 

der skal forholdes med klubbens formue og herunder løsøre. Her er simpelt 
stemmeflertal tilstrækkeligt.  Klubbens evt. formue og løsøre skal tilfalde 
Danish Hobie Class Association øremærket til ungdomsarbejde.  

 
 d. Bestyrelsen skal underrette Danish Hobie Class Association om opløsning af 

klubben.  
 

b. Aktiviteter 2021 (ideer/forslag er velkomne).  
 
 
 
Nærmere instrukser/anvisninger vedr. mødedeltagelse kommunikeres via e-mail.   

 
 
 
 
Middelfart 27/10 2020 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 BESTYRELSEN  


