
Nyhedsbrev  1-2015 

Kære medlem 
 
Så er er det blevet tid til årets første nyhedsbrev. 
 
Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er vel alle ved, at have fået pulsen lidt ned efter netop 
dette tilbagevendende års-ræs. 
 
Siden vi fik halet standeren, er der ikke sket de store tiltag rent klubmæssigt. Vi har netop 
planlagt den årlige generalforsamling, som i år finder sted fredag d. 20/2-2015 kl. 18.30 i 
klubhuset. Se indbydelsen herunder. 
 
Vi har i år oplevet en del blæsevejr, og vi opfodre alle som stadig har båden i vandet til, at tilse 
deres båd og fortøjninger jævnligt i disse tider. 
 
Nyt fra havnen: 
En ny klub har set dagens lys på Skælskør havn. Storebælt Småbådsklub, blev stiftet i november 
2014, og har som os til huse i klubhuset. De er meget entuastiske, og er allerede 40 medlemmer. 
Vi må se om der kan komme noget tværfagligt ud af dette. De har PT planlagt et Storebælt cup d. 
15-16/8-2015. Så må vi se hvad det er for noget. 
 
Der arbejdes netop nu på en revidering af havneregulativet, som bla. Medfører, at der ikke vil 
være nogen stik i standerne med uden egenbetaling for strøm. 
 
Det var alt for denne gang. 
 
Vel mødt tilgeneralforsamling 
Bestyrelsen. 
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Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 

Fredag d. 20/2-2015 Kl. 18.30 
Skælskør Bådelaug Havnevej 22 

  
Dagsorden: 
  
Valg af dirigent. 
Valg af stemmetællere. 
Formandens beretning. 
Fremlæggelse af regnskab. 
Behandling af indkommende forslag. 
Fastsættelse af kontingent for året 2014. 
Valg af Bestyrelse: 
A. Bestyrelsesmedlemmer på valg:   
Claus Nielsen (modtager ikke genvalg) 
Fleming Larsen (modtager ikke genvalg) 
B.   Suppleanter. (Ole Larsen, Torben Bakkemose) 
C.   Revisorer. (Per Høgh, Bent Jensen) 
D.   Revisorsuppleanter. (Max Due, Henrik Christiansen) 
Eventuelt. 
- Klubbens fremtid..? 
  
   
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest Mandag d. 16/2-
2015 kl. 1800.  
  
Dagsorden og vedtægter vil være til stede i klubhuset på dagen. 
De kan endvidere ses på hjemmesiden. 
  
Efter endt generalforsamling vil SBL være vært med mad og drikke. 
Tilmelding til spisning skal ske til Heino på 2819 4654 eller mail. bestyrelse@skaelskoer-baadelaug.dk  
Senest Tirsdag d. 17/2-2015 kl. 1800. 
  
  
  
Vel mødt  
Bestyrelsen. 
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