25. februar 2022

Danish Hobie Class Association
Generalforsamling
Søndag d. 6. marts kl. 15:00
SKYPE

DAGSORDEN
1)

Valg af dirigent.

2)

Formandens beretning.

3)

Årsregnskab.

4)

Budgetorientering og fastlæggelse af kontingent.

5)

Godkendelse af udvalg.

6)

Valg af formand.

7)

Valg af udvalgsformænd

8)

Valg af revisor, samt revisor-suppleant.

9)

Vedtægter og klasseregler.

10)

Indkomne forslag.

11)

Eventuelt.

Ad pkt. 4)
Bestyrelsen foreslår kontingentet hævet jf. forudsætningerne anført i budgettet for 2022.
Kontingentstigningen kan alene henføres til det faktum, at Hobie Cat Companys nye ejere har
besluttet en markant reduktion i støtten til IHCA fra USD 60.000/ år til USD 30.000/år. Det hul, det
efterlader i IHCAs økonomi, kan umiddelbart kun dækkes gennem øgede kontingenter. Det bør i den
forbindelse bemærkes, at selv med det øgede kontingent, er vi stadig billigere end flere andre
klasseorganisationer.
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Ad pkt. 5)
Bestyrelsen anbefaler godkendelse af ”Rangliste- Klasseregeludvalget” som supplement til de
vedtægtsbestemte udvalg.

Ad pkt. 6)
Nicolaj Bjørnholt modtager genvalg.

Ad pkt. 7)
•
•
•
•

Anders Graversen modtager genvalg som formand for Økonomiudvalget.
Mikkel Stampe Nielsen modtager genvalg som formand for Kapsejladsudvalget.
Calle Hulthin Sørensen modtager genvalg som formand af Ungdomsudvalget.
Erik Olsen modtager genvalg som formand for Rangliste- og Klasseregeludvalget.

Ad pkt. 8)
• Ulrik Engelsen modtager genvalg som revisor.
• Erik Christensen modtager genvalg som revisorsuppleant.

Ad pkt. 9)
Bestyrelsen foreslår DHCA vedtægter ændret jf. forslag vedhæftet denne indbydelse. Det som følge
af IHCA har vedtaget nye medlemsdefinitioner, som vi er underlagt. Derudover foreslår bestyrelsen
et par andre mindre administrative ændringer, når nu lejligheden byder sig.

Ad. pkt. 10)
• Sæsonen 2022: Kalender, aktiviteter, ideer m.m.

-----oOo-----
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Henset til den virtuelle afvikling af generalforsamlingen kræves aktiv tilmelding via e-mail med angivelse af:
-

Navn
E-mailadresse under mødet
Mobilnummer

Tilmelding bedes venligst sendt til denhobieclass@gmail.com senest tirsdag den 1. marts, 2022.
Nærmere instrukser/anvisninger om deltagelse via SKYPE udsendes til tilmeldte medlemmer i separat email senest dagen før generalforsamlingen.
Find venligst dagsorden, regnskab, budget samt forslag til vedtægtsændringer vedhæftet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS.: Med vedtægtsændringer på dagsordenen er det bestyrelsens håb, at mindst 1/3 af DHCAs medlemmer
vil deltage i generalforsamlingen eller videregive deres fuldmagt til et deltagende medlem. Det kan, om alt
går vel, eliminere behovet for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling med alt det ekstraarbejde
det unægteligt medfører. Giv en hånd og deltag!
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