
Referat af generalforsamlingen 
Strandhotellet d.12.3.2016 

 
Generelt 
Flaget var hejst i klubben, da ca. 130 medlemmer indtog Strandhotellet til den årlige 
generalforsamling. Bestyrelsen foreslog Kalle som dirigent, som konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
Derefter gav han formanden ordet. 
 
Vi mindedes med et minuts stilhed 2 afdøde medlemmer: Preben Grandahl og Max Fabricius. 
Derefter aflagde formanden sin beretning, hvor han gennemgik årets aktiviteter 2015. 
 
Til slut takkede han bestyrelsen og alle de frivillige, der havde ydet en indsats. En speciel tak gik 
Peter Røg og Birgit Ottosen for deres arbejde for henholdsvis at passe skuret og hjemmesiden. 
 
Regnskab 
Derefter gik vi over til regnskabet, som blev godkendt med applaus. 
  
Indkomne forslag 
Der var 2 indkomne forslag. Det ene gik ud på at stille et tørkloset op i pissoiret ved skuret, så 
damerne også havde en mulighed for at lette sig. Forslaget blev trukket tilbage. 
Det andet forslag gik ud på, at klubben skulle holde 2 fagblade og anskaffe sig bærbarcomputer+ 
storskærmsprojektor + sound bar. Det blev vedtaget at holde et fagblad + at anskaffe sig en 
bærbar computer. Ang. storskærmsprojektor + lyd ville klubben anskaffe sig udstyret, hvis 
strandjægerne vil være med til at dele udgiften. 
 
Valg af bestyrelse 
Valg til bestyrelsen foregik fredeligt, alle blev genvalgt på nær Poul Bøje, som ikke ønskede at stille 
op. Han blev erstattet af Jan Christensen (Skumse). Klubbens aktivitetsudvalg består foreløbigt af: 
Thue, Poul Bøje, Bente G, Jannich, Per Jensen, Inge Birthe. 
 
Evt. 
Under evt. fortalte næstformanden om det landsdækkende projekt Vild med Vand, der går ud på, 
at få flere til at interessere for klubber, der har noget med vand at gøre. Det er meningen, at man 
1 gang om året laver en havnedag fælles for hele landet, hvor klubberne viser hvad de kan tilbyde. 
Efterfølgende skal der suppleres med 2-3 aktiviteter. 
Dragør klubberne har ikke helt tilsluttet sig Vild med Vand projektet, men har indledt et 
samarbejde under navnet DVA: Dragør Vand Aktivitet som omfatter: 
Dragør Kajakklub – Kajakklubben Pilen – Dragør Roklub – Dragør Sejlklub – Dragør Bådelaug – 
Dragør Strandjagtforening – Dragør Motorbådsklub – Dragør dykkerklub.  
Tilsammen repræsenterer foreninger et sted mellem 1300-1400 medlemmer. 
 
Vi har vedtaget at lave en havnedag d. 29.5.2016 fra 10-17. Der vil være en masse aktiviteter på 
havnen, hvor blå a. klubberne holder åbent hus. Ved sådan en lejlighed skal der også være lidt at 



fortære. Motorbådsklubben sørger for øl og pølsesalg i eget telt, hvor der også vil blive lidt 
underholdning. Nærmere opslag herom i lokalbladene.  
Næstformanden oplyste endvidere, at der foreløbig er 40 der er tilmeldt til Polens turen, så der er 
stadig plads. 
Generalforsamlingen sluttede med dejlig smørrebrød og koldt øl. 
 
 
Bestyrelsen 


