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VEDBÆK BÅDELAUG
www.vb88.dk
Den 21. marts 2014

!
Der indkaldes hermed til:
!

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.30 på Vedbæk Skole
Henriksholms Allé 2, Vedbæk

!
DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE:
!
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse

!

Den nuværende bestyrelse (vælges for to år ad gangen):
Niels de Bang, formand, på valg - villig til genvalg.
Claes Rechnitzer, næstformand, ikke på valg.
Catherine Rechnitzer, kasserer, på valg - villig til genvalg.
Troels Thunbo, sekretær, på valg – villig til genvalg.
Søren Skifter, ikke på valg.
Klaus Nordfeld, ikke på valg.
Jesper Winther Andersen, ikke på valg.

!

Suppleanter (vælges for et år ad gangen):
Henning Gudmand-Høyer – ønsker ikke genvalg.
Jørgen Riis Andersen - villig til genvalg.

!

Revisorer (vælges for et år ad gangen):
Niels Friis Hansen
Karsten Bertram

!
5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for det
kommende år
!
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent fra april 2014.
!

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 15. april 2014. Forslag sendes til sekretær
Troels Thunbo, att@newmail.dk

!
6. Eventuelt
!

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen
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Øvrig information:

!
!
!

!

Indmeldelse:
Inden mødet vil der være mulighed for at indmeldelse i Vedbæk Bådelaug.

!

Salingsflag:
Salingsflag kan købes ved generalforsamlingen mod kontant betaling:
Store flag: kr. 65,Små flag: kr. 55,-.

!

Foredrag:
Umiddelbart efter generalforsamlingen, ca. kl. 20.30, har VB88 inviteret Christian
Liebergreen til at holde sit fantastiske foredrag om hvordan det er at sejle jorden rundt
alene non-stop.

!

I sommeren 2012 tog Christian Liebergreen afsted på en jordomsejling, der førte ham
gennem de største, øde og mest blæsende steder i verden. Han var ni måneder om denne
tur, hvor han helt alene og uden at gå i land på noget tidspunkt kom i den eksklusive
gruppe på knap 200 mennesker i verden der har gennemført dette.
Christian fortæller hvordan det føles og tackles når man ikke ser et andet menneske og
oceanerne er ens forhave og baghave i 260 døgn.
Foredraget handler om troen på sig selv, hvordan man kommer jorden rundt uden at være
sponsoreret, og ikke mindst bevare forstanden i ensformigheden, selvom der ikke er to
bølger som er éns ude på havene.

!

Om Christian Liebergreen:
Christian er en eventyrer der ikke ser nogle hindringer, hvad enten om det er i naturen,
eller få et sammenhold til at fungere. For så længe man er positivt indstillet skal man nok
finde en løsning.
Christian er uddannet navigatør, har rejst tværs over Canada alene som 17 årig, cyklet
New Zealand rundt, tilbragt 26 måneder i Nordøstgrønland med Sirius-patruljen og sejlet
jorden rundt alene non-stop.

!
!

Generalforsamlingen og det efterfølgende foredrag er åben for alle nuværende og
kommende medlemmer af Bådelauget.
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