Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag d. 1. marts 2018 i Aalborg Sejlklub.
Formanden bød velkommen til den 14. generalforsamling.
Velkommen til jer andelshavere, 12 huse er præsenteret.
Her vil jeg byde Luc, Aalborg Sejlklubs formand velkommen, da han har taget imod indbydelsen at
deltage i vores generalforsamling som AS' s repræsentant.

1. Valg af Dirigent
Keld, skur 9, blev valgt som dirigent.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var varslet efter vedtægterne.
2. Formandens beretning:
Vi har fået en ny andelshaver Johanns Thorhauge, der har købt hus nr. 14 af Knud Schioldan. Johannes
kan desværre ikke være her i aften.
Vi aflæste strøm 1. april, hvilket som tidligere blev fejret på behørig vis.
Vi afholdt julefrokost både i januar og i slutningen af november måned. Begge aftener var rigtig
hyggelige, med rigtig god mad og til lav pris, hvilket alene var i kraft af, at Mette, Vibeke og Jessie igen,
igen købte ind og lavede maden. Tusind tak for det.
Vedrørende brugeraftalerne er det bestyrelsens hensigt at følge de øvrige andelsforeningen og i samråd
med dem eventuelt indgå en aftale.
Vi er selvfølgelig helt klar over, at det ikke har været muligt med så kort en frist at sætte sig ind i
brugeraftalerne, men mon ikke Luc kort kan redegøre for indholdet besvare spørgsmål.
Formandens beretning blev Godkendt.
3. Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet for 2018 blev fastsat til 600 kr.
4.
Valg af bestyrelse
Bestyrelsen blev genvalgt.
(Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: Formand Ole Thomsen, Svend Vaabengaard og Kasserer /
sekretær John H. Simonsen.)
5. Valg af revisor
Anders Lintner blev genvalgt.
6. Forslag
Der var ikke fremkommet nogle.
7. Eventuelt

Luc fortalte om klubbens drift, hvor det kort fortalt går godt, medlemstilgang, og solid økonomi, om
forholdet til ANF (Aalborg Nørresundby Fritidshavne), AK ser på vedtægter. Herunder regler for
brugsaftalernes virkning på landarealerne. Og de afledte konsekvenser for de forskellige foreninger.
Herunder kan vi blive nødt redaktionelt at justerer vore vedtægter, såfremt vor generalforsamling
godkender ændringerne.
Efter generalforsamlingen blev der vanen tro serveret smørrebrød og øl og vand - betalt af os selv.

John H. Simonsen ref.

