VEDBÆK BÅDELAUG
www.vb88.dk
11. marts 2018
Der indkaldes hermed til:
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
tirsdag den 10. april 2018 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
Troels Thunbo, Jesper Winther Andersen og Klaus Nordfeld er udtrådt af bestyrelsen udenfor tid
og suppleanterne Peter Trock-Jansen og Jørgen Riis Andersen er indtrådt.
Herefter består den nuværende bestyrelse (vælges for to år ad gangen) af:
Søren Skifter, formand
Claes Rechnitzer, næstformand
Catherine Rechnitzer, sekretær
og kasserer
- på valg
Peter Trock-Jansen, på valg
Jørgen Riis Andersen, på valg
Suppleanter (vælges for et år ad gangen):
2 ledige poster
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 årlig kontingent, kr. 100,00 fra januar 2019.
Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 2. april 2018. Forslag sendes til sekretæren
catrechnitzer@gmail.dk
6. Eventuelt
Med sejlerhilsen, Bestyrelsen
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Efter generalforsamlingen hører vi en spædende beretning af Ingeborg Gayle Nielsen
Med vikingeskibet Skjoldungen i Sydvestgrønland
I sommeren 2016 sejlede vikingeskibet Skjoldungen små 500 sm eller 900 km i Nordboernes kølvand langs Grønlands sydvestkyst.
Formålet med turen var at sejle i en mindre råsejlsbåd i og mellem de områder, hvor Nordboerne
havde levet i Grønland. Derfor gik ruten fra Østerbygd ved Nanortalik i syd til Vesterbygd ved
Godthåbsfjorden og Nuuk i Nord. Skjoldungen er en rekonstruktion af Skuldelev vrag nr. 6. Træet i
originalen stammer fra Vestnorge og derfor kan det formodes, at det har været småbåde af samme type Nordboerne har anvendt til fjordsejlads og –fiskeri. Turens besætning, som også har stået
for planlægning og forberedelser, bestod af 8 frivillige fra vikingeskibsmuseets forskellige bådelaug - 2 kvinder og 6 mænd i alderen 18 -60 år.
Foto: John Rasmussen, Narsaq Foto
Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Øvrig information:
Indmeldelse:
Inden mødet vil der være mulighed for indmeldelse i Vedbæk Bådelaug.
Salingsflag:
Salingsflag kan købes mod kontant betaling eller overførsel: 60 kr.
Har i et nedslidt flag, byttes det uden beregning.
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