
Polaris Drabant Klubben
Generalforsamling 2017 d. 11-11-2017 i Kaløvig.

Referat:
Deltagere:
Bestyrelsen: Joachim Danckert - PD   44 – Gjøl

Svend Lund - PD   80 – Fjellebroen
Asbjørn Linde - PD 254 – Gjøl

Øvrige deltagere: Søren Balle + Edith Smidt - PD 210 - Vejle
Benny Hansen - PD 105 – Kaløvig
Torben  Matthes - PD217 – Hvalpsund
Rune Broberg - PD   22 – Kaløvig
Susie Linde - PD 254 - Gjøl

Benny Hansen havde igen-igen sørget for husly til os i Kaløvig Bådelaug - i restaurationsbygningen. I år var 
der koldt vand og varm kaffe på kanden fra start – tak for det hele Benny.

Formanden – Joachim Danckert – bød velkommen og forsamlingen valgte enstemmigt Benny Hansen som 
dirigent for generalforsamlingen.
Benny takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Punkt 2 på dagsordenen var formandens beretning – en skriftlig beretning blev runddelt og vedlægges dette
referat. 
Da bestyrelsen havde et forslag om nedlæggelse af Polaris Drabant Klubben bad formanden om at 
dagsordenen blev ændret således at dagsordenens punkts 6 Indkomne forslag blev flyttet op som punkt 3. 
Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

Punkt 3. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsen forslag til nedlæggelse af Polaris Drabant 
Klubben blev fremlagt. Formanden begrundede bestyrelsens forslag. I den efterfølgende diskussion viste 
det sig, at der blandt de fremmødte medlemmer var vilje til at danne en ny bestyrelse og dermed videreføre
Polaris Drabant Klubben. Bestyrelsen trak derfor sit forslag om nedlæggelse af Polaris Drabant Klubben 
tilbage. Alle var interesserede i klubbens videre eksistens og man enedes om at give den endnu en chance, 
da der var lykkedes at samle en ny bestyrelse, der var indstillet på, at prøve at ”puste nyt liv i klubben” evt. 
med et ”stævnemøde” i Kaløvig eller lignende.
Formandens beretning blev godkendt, hvorefter man gik over til fremlæggelse af regnskab.

Punkt 4. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
Svend Lund fremlagde det reviderede regnskab. Årets resultat er et overskud på kr. 8.721 kr. samt at 
klubben har en formue på kr. 20.580. Kontingentet for 2018 blev fastsat til kr. 150. Stigningen i kontingent er
begrundet i, at den nye bestyrelse har ambitioner om at øge aktiviteterne i klubben, og derfor kan have 
behov for lidt flere penge til at realisere dette.

Punkt 5. Valg af bestyrelse og suppleant
Den nuværende bestyrelse ønskede ikke genvalg og som ny bestyrelse blev valgt: 

Rune Broberg - formand
Torben Matthes - menigt medlem
Søren Balle - kasserer – Web.



Benny Hansen - suppleant 

Punkt 6. Valg af revisor og suppleant
Edith Smidt modtog genvalg til revisorposten. Som suppleant blev valgt Svend Lund

Punkt 7. Eventuelt

Punkt 8. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling
Foreløbig fastsættelse af næste års generalforsamling – 17.11.2018 – Kaløvig Bådelaug.

Generalforsamlingen blev afsluttet – dirigenten takkede for god ro og orden.

Herefter var PD Klubben vært ved et lettere traktement i restauranten.

Efter bespisningen fik den nye bestyrelse overdraget diverse papirer samt restoplaget af klubstandere. Den 
nye bestyrelse vil i samarbejde med den afgående bestyrelse sørge for at adgang til bankkonto, 
Foreningslet, e-boks etc. overdrages til den nye bestyrelse.


