
HOBIE CAT FLEET 333 
 

 

Generalforsamling 
Søndag den 6. november, 2022 

Kl. 15:30 
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. 
Med henvisning til de forventede nye medlemsdefinitioner foreslår bestyrelsen 
kontingenterne fastlagt som forudsat i budgettet. 
 
Ad. pkt.  5. 
Christian Mørk-Pedersen modtager genvalg. 
 
Ad. pkt.  6. 
Peter Måhr modtager ikke genvalg til bestyrelsen. 
Erik Olsen modtager genvalg til bestyrelsen. 
Nicolaj Bjørnholt modtager genvalg til bestyrelsen. 
Michelle Jensen modtager valg til bestyrelsen. 
 
Ad. pkt.  7. 
Tine Mørk modtager genvalg som revisor. 
Daniel Bjørnholt modtager genvalg som revisorsuppleant. 
 
Ad. pkt.  8. 

a. Ændring af vedtægter for at bringe dem overensstemmelse med IHCAs, 
EHCAs og DHCAs nye medlemsdefinitioner. I samme ombæring foreslås 
nogle redaktionelle ændringer. Se udkast udsendt sammen med denne 
skrivelse. 

b. Placering af fleet-trailere. Forslag modtaget fra Calle Sørensen: 
”Stigende Hobie aktivitet i Svendborg. 
Der er lige blevet købt 2 nye Hobie Cats af nye sejlere, som bliver meldt ind i 
fleet 333. 
Yderligt er der min, Nicklas, Mikkels, Katjas, Martins, Jukkas og Svendborg 
Sunds båd. (+Mørks på Birkholm) 
Det er 9 både, hvor af der fra 2023 kommer til at være fast træning med 
minimum 3 besætninger. Vi vil derfor gerne have en dobbelt eller trippel trailer 



HOBIE CAT FLEET 333 
 

 

til Svendborg, da 4 af bådene regner med at deltage i de fleste stævner næste 
år. 
Jeg skal gerne stå for tjek ind/ud og vedligeholdelse af traileren. 
Hvis det foretrækkes, at alle trailer er samlet samme sted, tager jeg gerne 
ansvaret for dem alle. 
Plads og logistik er ikke et problem, de kan sågar stå i en lukket hal.” 
 

c. Ungdom & rekruttering – hvad kan der gøres for at vende den negative 
udvikling i antallet af ungdomssejlere? 

d. 333 SOME – halter stadig. Hvordan får vi motiveret flere til at bidrage? 

e. Aktiviteter 2023 (ideer/forslag er velkomne).  

 
 

------oOo------ 
 
 

HUSK tilmelding til: 
 
1. Bowling – afvikles i Otterup Bowlingcenter fra kl. 13.45-15.00. 
2. Generalforsamling med angivelse af om det sker ved fremmøde eller på SKYPE. 
  
……. og det via forlænget frist SENEST tirsdag den 1. november 2022 kl. 18.00 til: 
  
Erik Olsen, e-mail: olsen.e@gmail.com eller SMS til tlf. 2577 8801 
 
Kan du ikke deltage, og da der er vedtægtsændringer på dagsordenen venligst 
overvej at give fuldmagt til en mødedeltager eller bestyrelsen (gøres via e-mail til 
ovenstående adresse). Det kræver deltagelse af min. 1/3 af medlemmerne for at 
generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Om muligt vil vi nemlig gerne undgå alt 
arbejdet og bøvlet med indkaldelse og afvikling af en ekstraordinær 
generalforsamling. På forhånd tak.  
 
Nærmere instrukser/anvisninger vedr. mødedeltagelse via SKYPE kommunikeres via 
e-mail på mødedagen.   

Håber vi ses!      

 
 
 
Middelfart 28/10 2022 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 BESTYRELSEN  

mailto:olsen.e@gmail.com

