
*eferat fra *rdin*r generalfcrsaxr§ing i Thersrninda Co*stal §aklub,
tirsdag den 22.3.2022 kl. 19:O$ i Havet og Fjordens Hu$, Thorsminde,
afvikl*t fysisk & virtuelt

Fysi*k fremmpde: Hother Hennings. Gitte K Pedersen, Finn Kiaustrup, Ulla Neve, Niels
iversen. Udenfor foreningen: Poul Erik Sig
Virtuel d*ltagalce: Peter Froskrv, Lene Fouisen, Annie Kaalby

1) ValS af dirigent: Psul Hrik Sig &eferent: Nlels Iversen

3) §ertyrel*ens beretning for det forløbne år,
Cffenttiggøres skriftligt ved udsendelse af denne endelige dagsord*n.
Sernærkning*r:
Kiuhaftener Ok men måske nr*re aktivitet i yyeelkgfft_ef, Kontakt efterskoier i ornrådet, v*ksnc
v efterskoler der kunne have int*res*e i rasp*rten. TCR kan over*ej€ forespørgsel på n*ftet
{Facsbook eller lign.} = "Hvåd vit kunne få Oig til at møde op !ThcrsnTinde Coastal R*klub?"
- Godkendt.

3) Forelaeggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse.
Revideret og godkendt regnskab for 2021 vedlagt denne endelige dagsorden. Vedlagt er
lrgeledes "lnventarltste - Båce og Udstyr TCR - 22.1.2022"
- Godkendt

4) Forelægg*lc* *f b**tyr*lsens budgetforslag for det ksmnnende år til gsdkend*lse.
Hother f remlæg ger skrrft I i gt dor u men tl bud get 2022.
- Gsdkendt

5) Fastsaettelse af kontingent,
Bestyrelsen foreslår uænorele kontingentsai,ser.
- 6i*dk*nd

§] §ehandling af lndkomn* forslag"
Der *r ikke indkommet fsrslag til b*handting ved denne generalforsamling,

7) Valg ef formand (i lige år).
- Nieis senopstiller. * Genvalgt"

8) Valg af kasserer {i utig* år},

S) Valg af rocl"**f {i ulige år}.

1O) Valg af to bestyrelsesmedlemmer,
{et m*dlenr i lig* år og et m*dl*m i ulige *r/R*nni }Oeå}.
- Finn genopstiller. Genvalgt.

11i Valg af 6n suppleant ti! bestyrelsen {hvert år}.
- Bestyrelsen foreslår valg af UIla Neve, Valgt blev Ulia Neve

L2) Valg af reyisor og revisorsuppleant (hvert år).
1: §te {vladsen - genop*tiller, Senvalgt
2: Feter froskov - genopstiller. §envelgt

33) §vantuelt,

.r rl{" 4

,, # -]*d'*
Referent Niels lversenent Poul §rik


