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1. Valg af dirigent og referent.
Jesper og Jesper

2. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden og sidste års referat blev godkendt.

3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer.
Tii stede Søren, Flemming, Peter, Knud, Jens og Karsten

4. Formandens beretning.
Året startede med forårsklargøring og den hænger tæt sammen med sejladserne, da den er
forudsætningen for en god og sikker sejlads i sæsonnen. Der skulle ordnes rig, dæk og styretøj. Ebeltoft
værft skulle tage sig af dækket. Og Gert skulle løfte masterne af. Desværre blev der så fundet råd i
stormasten. Det førte til svære overvejelser om, hvad der skulle gøres. Der var flere løsninger på tanke,
men den endelige løsning blev at få lavet en ny mast, hvilket naturligvis var dyrere end man havde
forventet. Dæk og lugekarme viste sig også at være i en dårligere stand end forventet og samlet blev
omkostningerne til årets forårsklargøring meget dyrere end forventet. Heldigvis kom der mange fra skibets
fællesskab og hjalp med de mange aktiviteter. Vi har så haft en sæson, hvor dækket har været tæt,
styretøjet har ikke tabt olie og vi har været sikre på at masten har kunnet holde til mosten.
Sejladsmæssigt har det været en god sæson med mange gode ture. Der har været godt sømandskab og
godt selskab.

Vi er begyndt at have større fokus på ungdommen. Der har været flere ungdomssejladser, den fuldt
bookede træningssejlads ved Strynø. I sommeren var der så en del af medlemsturen, der blev gjort til en
ungdomstur. I september var der så en weekendtur for unge og babyer.
Limfjorden rundt var i år en fantastisk tur med godt vejr. Resultatmæssigt er turen uden for referat.
På transportsejladsen til pinsetræf i Lemvig havde vi en personsskade, hvor et besætningsmedlem faldt i
banjen og måtte bringes til sygehuset med hjernerystelse og bøjede ribben.
Vi bør deltage i Pis Pot-cuppen.
Kvindeturen blev desværre aflyst i år.

5. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget. Herunder fastsættelse af
kontingenter og køjepenge mv.
Sidste år var det bedste regnskab i 30 år og det er det ikke i år.
Der er kommet lidt færre penge ind i kontingenter.
Der har som oven for nævnt været færre sejldage.
Ungdomssejladserne giver også en lidt lavere indtægt.
Den store afvigelse ligger i vedligehold og det ligger forklaret i de uforudsete aktiviteter, der er nævnt i
formandens beretning.
Resultatet blev et minus på lidt over 60.000 kr.
Egenkapitalen er således lige lidt mindre end skibets værdi.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Budgettet er et forsigtigt nulsumsbudget, hvor målet er et resultat på plus/minus 0. Tallene er stort set
fremskrivning af regnskabet.
Der er givet en fondsbevilling på 235.000 til udbedring af agterstævnen, hvilket skal ske i 2016.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

6. Orientering om og godkendelse af eventuelle eksklusioner.
Det blev drøftet om dette punkt er nødvendigt. Der var ikke andet at drøfte.

7. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan.
For femten tyve år siden blev det konstateret, at agterstævnen ikke har det godt. Men lige siden har der
ikke være økonomi eller tid til at få dette lavet. Nu er det lykkedes at få fondsmidler til at få det lavet. Der
er indhentet tilbud fra værft i Egernsund og i Ebeltoft.

Løsningen er blevet, at det bliver værftet i Ebeltoft der skal udføre arbejdet. Stævntræet over stævnrøret
bliver skiftet. Og så håber vi det er nok, men vi ved naturligvis ikke, hvad der kan dukke op når der bliver
åbnet op. Hvis det viser sig at hele stævntræet skal skiftes bliver operationen væsentligt dyrere end der er
budgetteret med nu. Der bliver tillige skiftet et antal støtter. Planen er, at den bliver lagt ud i fregathavnen i
Ebeltoft i løbet af efteråret og så starter reparationen, når vi er klar. Vi piller selv skanseklædning, lønning
og støtter af, hvis vi kan. Derpå klarer værftet resten. Værftet skal være færdig: Fredag den 1. april. Derpå
skal vi færdiggøre skibet og gøre det forårsklar.
Vi er begyndt at overveje et nyt storsejl, da det gamle er meget, meget træt. Der er nedsat et
fondsansøgningsudvalg, som består af Karsten Stig, Jesper Boesen og Ole. De skal som det første søge
penge til et storsejl. Der er indhentet et tilbud på 53.000 kr. for et nyt storsejl. I dette tilbud bliver der syet
efter Jens Kusks opskrift.
Det er vedtaget at etablere centerklys, hvilket vil gøre det væsentligt nemmere at lægge til og fra. Det laver
vi selv.
Skibet går på bedding i Ebeltoft.
Jesper Funder melder nogle dage ud i april, hvor forårsklaring ud over bedding kan laves.
Jens gjorde opmærksom på, at der ligger en del foreningstræ. Jens aftaler med Hans, at han kommer ud til
Jens og ser om noget kan bruges. Det vurderes, at der kan blive skandæk og waterbord af det, måske en
støtte eller et klys.
Jesper vil lave en ny pig.
Sejlplan blev ændret en lille smule og bliver offentliggjort. Der er en ledig weekend den 30. april og 1. maj.

8. Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Optagelse af A-medlemmer
Jesper Boesen, Jesper Funder blev efter ansøgning optaget som A-medlemmer.
Vedtægtsændringer
De 6 tilstedeværende medlemmer med stemmeret, stemte alle for de vedtægtsændringer der var foreslået
og disse er således gældende fra nu af.
Til næste år bør man ændre kravet til dagsordenen således at punktet vedr. eksklusion bliver udeladt.
Vi havde derpå en drøftelse, hvor vi talte om forskellen på de forskellige medlemsskaber.
Den foreslåede ændring til ændringen af vedtægterne : Bestyrelsen består af 9 ordinære medlemmer der
er valgt for 2 år, hvor 4 vælges i lige år og 5 vælges i ulige år. Blev vedtaget med 6 stemmer for.
I forhold til kontingenter er det fremover intentionen, at opkræve støttekontingenter inden 1. april. Nye
sejlere skal betale støttekontingent. Det bliver en opgave for holdlederne at sikre at deres hold alle er
minimum støttemedlemmer.
Der gives rabat til studerende og arbejdsløse, hvor man overgår til at betale køjepenge for den enkelte,
hvilket betyder, at holdets dagspris reduceres forholdsmæssigt. Jesper Funder offentliggør en
beregningsmodel som bestyrelsen kan tage stilling til.

9. Valg af bestyrelse og revision.
De hidtidige A-medlemmer er bestyrelsen. Og de konstituerer sig selv. Revisor
blev igen Lena Brendstrup.
10. Eventuelt
Lisbet og Hans vil gerne samle en del af deres sejlervenner om at sejle med Bona Gratia. Deres venner vil
gerne have at skibet flytte til Svendborg. Vi tog det ad notam.
Dækkenerne trænger til udskiftning. Jens vil låne nogle symaskiner af Peter Filtenborg og så vil han lave
nogle weekender, hvor der bliver syet nye dækner. Tanken blev modtaget med applaus.
Vi havde en kort diskussion om man i fremtiden skulle have repræsentation i bestyrelsen af
støttemedlemmer. Der var enighed om, at det ikke er relevant.
Der blev udtrykt skepsis over for, at vi overgår til Facebook. Skepsis går på, at en del har ikke benyttet
Facebook og ikke har interesse i at begynde på det, en anden del er skeptisk overfor privatlivsforholdene.
Hvorfor skal vi have noget nyt, når det gamle har fungeret? Forklaringen var overordnet set, at Facebook
meget er indrettet til at skabe netværk, hvilket mailen ikke er så god til. Konklussionen blev, at
kommunikationen overgår til at foregå på Facebook. Hjemmesiden fortsætter og skal fungere som
brochure som skibet og være mere statisk. Mailgruppen lukkes, når der har været afholdt
sejlmagerweekend hos Jens, hvor der også afholdes kursus i Facebook.

