Nyhedsbrev 1-2016
Kære medlem,
Så er foråret over os, og der bliver pudset, poleret og bundmalet på bådene før vi skal have dem i vandet.
Og dem der har ligget i vandet vinteren over venter på ledige pladser på land så de kan komme op og få
bundmalet.
Vi kan glæde os over, at der i vinterens løb er lavet nyt bolværk på kajen ved dieselstanderen, så vi ikke
længere skal ligge op ad bildækkene. Både på den kaj og på kajen i kanalen er der kommet nye
fortøjningsklamper.
Vi har i februar/marts holdt 2 generalforsamlinger i SBL. Den ordinære generalforsamling blev holdt d. 26.
februar. Formandens beretning og regnskabet for 2015 blev godkendt og der blev vedtaget uændret
kontingent. Formand Heino og næstformand Henning var på valg og ønskede ikke at genopstille. Det var
desværre ikke muligt at finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer, og vi kunne derfor ikke samle en bestyrelse på
5 medlemmer, som krævet i SBL’s vedtægter. Det blev derfor foreslået at reducere antallet af
bestyrelsesmedlemmer til 3. Det kræver ændring af vedtægterne - og dermed en ekstraordinær
generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling blev holdt d. 21. marts. Forslaget om at ændre vedtægternes §4 til 3
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant blev vedtaget. Forslag om at reducere varslet for indkaldelse af
ekstraordinær generalforsamling til 14 dage blev også vedtaget.
De nye vedtægter kan ses her på hjemmesiden.
SBL’s bestyrelse består nu af: Mogens Koziel (formand), Bent Jensen (sekretær) og Hans Henrik Christiansen
(kasserer). Torben Bakkemose er suppleant.
Som nævnt fratrådte Heino og Henning som formand og næstformand. En stor tak til de 2 for et meget
engageret og stort arbejde i SBL’s bestyrelse.
Samarbejdet med vores 2 naboklubber, SAS og Storebælt småbådsklub fungerer godt. Der er nu flere
kurser, foredrag og ture vi kan deltage i hen over året. Storebælt småbådsklub afholder Agersø-tur d. 17.19. juni, hvor vi – ud over hyggen – kan lære at fiske. Invitation kommer.
Hos os selv er det næste arrangement standerhejsningen søndag d. 17. april kl. 15:00. SBL giver kaffe og
kage, og vi håber at se mange af SBL’s medlemmer.
Husk at holde øje med aktiviteterne her på siden under Kalender.
Husk også, at vi har værktøj til udlån til: Højtryksrenser, oliesuger, oliefiltertænger, kompressor og
håndværktøj. Værktøjet bestyres af Bent Jensen, som kan træffes på Walri eller på telefon 3144 1590.
Kontingentopkrævninger udsendes i løbet af april måned.
Vi ønsker vores medlemmer en god forårssæson på vandet.
Bestyrelsen.

