VEDBÆK BÅDELAUG
www.vb88.dk
28. marts 2017
Der indkaldes hermed til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 19. april 2017 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):
Søren Skifter, formand
- på valg.
Claes Rechnitzer, næstformand
- på valg.
Catherine Rechnitzer, kasserer
Troels Thunbo, sekretær
Klaus Nordfeld
- på valg.
Jesper Winther Andersen
- på valg.
Suppleanter (vælges for et år ad gangen):
Peter Trock-Jansen
Jørgen Riis Andersen
Revisorer (vælges for et år ad gangen):
Niels Friis Hansen
Leif A.B.C. Hansen
5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for det
kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent fra januar 2018.
Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 11. april 2017. 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 indmeldelse i Vedbæk Bådelaug.
Salingsflag:
Salingsflag kan købes ved generalforsamlingen mod kontant betaling: 60 kr.
Har i et nedslidt flag, byttes det uden beregning.

Umiddelbart efter generalforsamlingen, ca. kl. 20.30, vil Claes Rechnitzer vise billeder
og berette om sin sejlads fra Tahiti til Australien ombord på verdens ældste sejlende
Fuldrigger "Sørlandet " under skibets togt jorden rundt.

To måneder og 2000 sømil ombord på "Sørlandet" i Stillehavet
Claes var i April 2016 mønstret som matros og underviser i søret på det tidligere norske
skoleskib. Sørlandet sejler nu rundt med internationale high school elever og lærere med
henblik på eksamen som kvalificere til optagelse på universiteter i Canada og USA.
Claes har siden sit femtende år haft båd i havnen under 5 havnefogeder. Han har deltaget
i de to første Cape to Rio kapsejladser (første gang med Serendib IV af Vedbæk ), har
sejlet Admiral’s Cup på Braziliansk team og senest Carib 600 kapsejladsen.
Han er nu pensioneret advokat med søret som speciale.
Generalforsamlingen og det efterfølgende indlæg af Claes Rechnitzer er åben for alle
nuværende og kommende medlemmer af Bådelauget.
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