Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 28.01.2018. Kl. 15
Bestyrelsens forslag om: Indkøb af ny følgebåd.
Antal fremmødte: 39
Rene blev foreslået, som ordstyrer og valgt med stor akklamation.
Den ekstraordinære generalforsamling er lovlig indkaldt efter Neptuns regler.
Formanden Axel redgjorde for forslaget:
o Stor investering 125.000 Kr.
o Neptun råder over beløbet.
o Neptun har i dag 2 følgebåde, der ikke fungerer ordentligt. Sikkerhedsbåd har
permanent motorproblemer. Katamaran i ringe stand og bliver utæt ved brug.
o Bestyrelsen vil indkøbe en ny katamaran, af en vis størrelse, så den kan bruges både,
som følgebåd og sikkerhedsbåd.
o Katamaranen bruges til støttebåd ved træning af unge, og for instruktion..
o Katamaranen trækker ikke hæk bølger, som kan vælte roere.
o De 2 gamle både afhændes.
o Katamaranen dækker de behov der er i Neptun mht. onsdags race, ungdom, træning,
o Årsag er til generalforsamlings beslutning nu, er ønske om sambestilling med forbund
og dermed reduktion i omkostningerne ved bestilling af katamaran.
Diskussion på baggrund af formandens oplæg











Diskussion omkring budget 125.000. Neptun har pengene på konto og mere til.
Kan vi dele både med Sundby. Der har ikke været tid til at tage kontakt til Sundby.
Hvilke priser kan vi få for de gamle følgebåde. Priserne kendes Pt. Ikke.
Der er ikke søgt midler fra fonde – men bestyrelsen vil gøre dette (Tryg og Nordea).
Ny båd passer til bådplads. Kastrup havn vil være behjælpelig med at finde ny plads,
ved behov.
Har vi fører – træner til båd. Martin og Lars trænere. Onsdag race afklares.
Stor udskrivning i forhold til andre behov i Neptun. Bør ikke give problemer i
Neptuns økonomi. Men det vil give et lift til ungdomsafdeling og talent udvikling.
Kræver katamaran certifikat. Katamaran leveres med motor, som ikke kræver
certifikat.
Forældre vil gerne bruge katamaran som platform for samarbejde med deres børn talenter.
3 Knob i lagunen. Neptun overholder de gældende regler, for de områder klubben
anvender.

På baggrund af diskussion blev der afholdt afstemning om forslaget om at Neptun
anvender 125.000 Kr. af sin formue til anskaffelse af en ny følgebåd.
For forslaget: 37. Imod forslaget: 1. Ønsker ikke at stemme: 1.
Der er ikke ønske om skriftlig afstemning.
Forslag om at Neptun anvender 125.000 Kr. til anskaffelse af ny følgebåd blev vedtaget.

