Ordinær Genrealforsamling i foreningen HG 159
Johs. Hejlesen d. 1-3-3015.
Dagsorden (iflg. Vedtægterne )
Efter bestyrelsens indstilling blev Mogens Larsen valgt.
Dirigenten kunne erklære generalforsamlingen lovligt indkaldt.

1. Bestyrelsens beretning.
Beretningen godkendt af generalforsamlingen.
”Foreningen, Snurrevodskutteren HG. 159 Johs. Hejlesen.
Bestyrelsens beretning 2015-03-01. Der har i årets løb været afholdt 7
bestyrelsesmøder, hvortil også forretningsudvalget og div. Suppleanter har deltaget.

Året startede ligesom sidste år med dårligt vejr og meget kuling så det blev lidt småt
med pilke ture, men nogle enkelte er det dog blevet til, her i efteråret har det ikke
været meget bedre 2 gange har der været ture, vi håber det bliver bedre.
I foråret startede vi som sædvanlig kølhaling, hvor vi var på bedding og fik
gennemgået bund og skrog, malet og lakeret så den var flot og sejlklar igen.
Vi var igen i år inviteret til at deltage i Ålborg Regatta men kunne ikke deltage,
ligesom vi igen i år blev inviteret til Haj kutter regatta i Rostock, men valgte ikke at
deltage da det ligger meget tæt på Fiskefestival her som vi deltager i hvert år.

Forrige år skulle vi jo have haft starten på Nordisk Sejlads, men den blev aflyst på
grund af der kunne ikke findes en sluthavn i Sverige og uro på indre linjer i Norge.
Her i december deltog jeg i et møde i Ålborg med ledelse gruppen fra de 3 lande
hvor Sejladsen blev fastlagt med start her i Hirtshals i samarbejde med Hirtshals
Havn og Turistforeningen, hvor alle skibene kommer fredag den 3. juli og ligger her

den 4. juli. Søndag den 5. juli starter Kapsejladsen og går til Grimstad i Norge 8 juli
går sejladsen Arendal og slutter 9 juli. Det kniber stadig med havn i Sverige.
Vi har i sommer sejlet havne ture i samarbejde med turistforeningen også i år har
det været en succes, i efterårs ferien var det ikke så godt men det var på grund af
vejret, også julemanden har vi igen i år sejlet med, det var ikke godt vejr regn og
kuling men rigtig mange børn med forældre på kajen, det var dejligt at se.

Ligeledes har vi sejlet med museums folk fra norden og ikke at forglemme en tur til
fyret med haveholdet hvor vi lå neden for og fik kaffe og en bjesk.
I år har der igen været nordisk sejlads hvor vi deltog, det startede i Stavern i Norge
derfra til Sverige og til Ålborg til slut , men det sprang vi over og tog direkte hjem for
at sejle havne ture.
Igen i år har vi traditionen tro deltaget i Limfjorden rundt, som sædvanlig en rigtig
god tur, startede med kuling i siden fra Sæby til Hals og styrt regn i Ålborg og som
vanligt i Løgstør men så fint resten af vejen bortset vores plotter gik i stykker og som
det ser ud ikke til at lave igen så der skal nok en ny til.
Af samme grund har vi ikke i år den ud sejlede distance men cirka 1250 sm. i alt.
Sidste år omtalte jeg at vi havde fået 8500 kr. fra brugsen til vores forstue, den er nu
blevet renoveret så den er flot. Også vores skurvogn der var smask rådden, den er
nu skrottet og en ny er på vej, vi har fået en 20 fods container som er ved at være
klar til at komme på plads. Den er nu kommet på plads og er rigtig flot ny malet og
godt isoleret indvendig, stor tak til Reinhard for det store arbejde også tak til PBS for
lån af hal, vi er nu ved at få vores ting på plads igen.
Lidt om fremtiden vi fortsætter med pilke ture hvis ellers vejret er til det, det har
ikke været særligt godt end til nu men et par enkelte ture har der været i det nye år.
Medlemstallet pr 31/12/2014 165 Private og 26 firmaer, der er kommet en del nye
her i år.
Der er atter i år gjort et stort frivilligt arbejde med at holde Johs. Hejlesen i fin stand
stor tak til dem der vil bruge deres tid til det, der er altid brug for en hånd ekstra. Vi

får meget ros når vi deltager i de forskellige sejladser, lige så vel om sommeren når
vi sejler havne ture.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke de samarbejdspartnere vi har haft i årets
løb, ikke mindst de af havnens virksomheder der har arbejdet ombord, vore
sponsorer, Hirtshals havn, Hirtshals turistforening, og ikke mindst haveholdet fra
Museumshaven der igen i år har betænkt os med et større beløb, samt de mange
medlemmer, øvrige personer og firmaer der har bidraget med deres indsats eller
anden form for god vil også ejerne af ejendommen hvor vi har vores container og
redskabsskur placeret, Marineforeningen hvor vi holder vores møder, og sidst men
ikke mindst de øvrige medlemmer af forretningsudvalget
Stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Hirtshals den 01-03-2015.
Ole Nielsen ”

2. Fremlæggelse af regnskab .
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
Se hjemmesiden.

3.Indkomne forslag.
Ingen.
3. Valg til bestyrelsen.
Thorben Christensen og Preben Sanderhoff modtog genvalg. Ove Søby
nyvalgt.
Suppleanter: Jan Petersen ( it-mand ) genvalgt. Mikael Engbjerg nyvalgt.
4. Fastsættelse af kontingent.
Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent.

5. Valg af Revisor.
Svend Ravn valgt.
6. Valg af medlem til repræsentantskabet i Den Selvejende Inst.
Den til enhver tid siddende formand er født medlem af
repræsentantskabet.
7. Evt.
Jørgen Christensen ( Formand generalforsamlinHirtshals Turistforening )
takkede for et godt samarbejde i det forløbne år.

Dirigenten takkede de 40 fremmødte for god ro og orden og afsluttede
Generalforsamlingen kl. 11.30.

