
                      

 
 
 
Referat af generalforsamling på Trinity hotel i Fredericia den 20. August 2017 
 
Hele TAD bestyrelsen tilstede samt 32 medlemmer. 
 

1. Valg af dirigent  
Som dirigent foreslås Torsten, som enstemmigt vælges. 
Han konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen blev varslet i henhold til 
givne regler og dermed lovligt indkaldt. 

  
2. Formandens beretning 

Eugenio aflægger årsberetning og den godkendes af forsamlingen uden nogen 
kommentarer. 

 
3. Klubbens regnskab ved kasseren. 

Hans Henrik gennemgår regnskabet og det godkendes uden nogen 
bemærkninger. 

 
4. Fastsættelse af kontingent det kommende år. 

Med grundlag i regnskabet og den kendsgerning at vi har pæn egenkapital 
foreslås et uændret kontingent på 450kr/anno og dette bliver enstemmigt 
vedtaget. 

 
5. På valg 

 
Hans Henrik er på valg og vil gerne fortsætte som kasserer. Han bliver valgt af 
forsamlingen. 

 
Jørgen Hove er på valg og der er også tilmeldt en ny kandidat, Christian Pejstrup 
som har indgivet en beskrivelse af CV og aktiver, som han gerne ser igangsat. 
Forsamlingen kræver skriftlig afstemning og stemmesedler udleveres med 1 til 
hvert medlemskab. 
Afstemningen bliver til fordel for Jørgen Hove med 21 stemmer og Christian 
Pejstrup får 13 stemmer. 3 stemmesedler er blanke. Jørgen Hov er hermed 
valgt. Han takker for valget og ytre samtidig ønske om at bytte position med 
Benny, således at han bliver fremtidig sekretær og undertegnede taget hånd om 
aktiviteter ”ØST”. 

 
Bestyrelses suppleant Henrik bliver genvalgt. 

 
Revisor suppleant Jørgen Krog genvælges. 

 
6. Næste sommertræf. 

Diskussion om øst eller vest location. 
Jørgen Hove meddeler at han gerne vil være fanebærer for næste træf og bliver 
adspurgt om location og det afsløres at Ærø er i tankerne. Blev godt modtaget. 
Også en henvendelse fra menigt medlem Per Johansen fra Ærø med dette 
forslag. 
Af Peter Dahl nævnes at sommertræf 2019 eventuelt kunne blive ved Mariager, 
som blev godt modtaget af forsamlingen. 

 
 



                      

7. Indkomne forslag. 
Ingen. 

 
8. Eventuelt. 

Poul: med belæg i de høje portotakster fra POSTNORD foreslås at benytte mail 
mere til udsendelse af klub info. 
 
Erik Hougård: Undersøge andre forsendelses muligheder en POSTNORD og 
arbejde på mail systemer. 
 
Peter Dahl: Modtaget henvendelse fra Viggo og møder hos ham i April. Samt 
henvendelse fra Claus om samarbejde om aktiviteter i Vest. 
 
Erik Hougård ønsker at der fremstilles endnu et sæt værktøjer til 15/6 til justering 
af fortøj. Torsten vil tage aktion på dette. 
 
Poul: ønsker at klubben støtter økonomisk op om børn på TAD træf for at 
”vokse” klubben. 
 
Jens M.N. kommenterer at det snarer er økonomisk bæredygtige 30-35 årige, 
man skal fokuserer på. 
 
René ønsker af klubben økonomisk skal støtte de ”børn/unge” der ikke er blevet 
støttet af erhvervsmand fra Malmø om at deltage i det svenske 2018 træf. (Dette 
var en invitation under middagen den foregående aften som gælder 2 unge, som 
kunne låne sig frem til en TA, for at deltage i det svenske træf 2018) 

 
 

Herefter sluttede Generalforsamlingen. 
 

 
Ref.: Benny A. Jensen 

 
 

 
   
 


