Generalforsamling/årsmøde i DSI Castor tirsdag d. 29. sept. Kl. 18.00 på Bogense Hotel
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Valg af dirigent
bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
valg af medlemmer til bestyrelsen
valg af to suppleanter til bestyrelsen
valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Deloitte
evt.

Ad 1)
Otto Wilhelm blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen/årsmødet var lovlig
indvarslet.
Ad 2)
Formanden fremlagde beretningen og kunne berette om et arbejdsomt år 2019, hvor Castor har
gennemgået en gennemgribende renovering efter branden i 2018. Castor har i store dele af 2019
ligget på værft i Egernsund. Formanden fremhæver Bundholdets store og uundværlige arbejde for
at gøre Castor sejlklar igen. Formanden takkede alle, der har ydet en hjælpende hånd til Castor i
årets løb.
Ad 3)
Formanden gennemgik regnskabet, og det underskrevne regnskab af revisoren blev fremvist og
godkendt.
Ad 4)
Det blev vedtaget, at kontingentet fastlægges til 100,-kr
Ad 5)
Ingen indkomne forslag
Ad 6)
Gunner Møgelvang, Henning Gammelgaard, Torben Steenberg Hansen blev genvalgt.
Jørgen Eriksen blev valgt som ny kasserer.
Bestyrelsen består herefter af: Henning Gammelgaard – formand, Gunner Møgelvang –
næstformand, Torben Steenberg Hansen, Karin Nielsen og Jørgen Eriksen.
Ad 7)
Peter Vigerø blev valgt som ny suppleant
Der er herefter to suppleanter: Flemming Hansen og Peter Vigerø.

Ad 8)
Deloitte blev valgt til revision også næste år.
Ad 9)
Formanden takkede Lars Hansen, der udtrådte af bestyrelsen i 2019 af helbredsgrunde og takkede
Leif Larsen, der ikke ønskede genvalg og dermed udtrådte af bestyrelsen efter 22 års virke for
Castor. Der var dog enighed om at bestyrelsen fortsat kan ”trække” på Leif Larsens erfaringer i
nødvendigt omfang.
Formanden henviste til annoncen om at ”Castor søger besætningsmedlemmer”.
Der blev orienteret om at Castor sammen med NEET planlægger at holde ”åbent skib” onsdag den
14. oktober kl. 10-18, hvor alle kan besigtige resultatet af reparationerne efter branden.
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