Castors Venner Generalforsamling 2017 tirsdag den 21.03.2017 i UPN kl. 19.00
Referat:
1 Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke. Jørgen Lykke blev valgt.
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt i henhold til vedtægter.

2 Bestyrelsens beretning:
Beretning taget til efterretning.
Formanden efterlyser generalforsamlingens holdning til en evt. sammenlægning af Castors
Venner og S/I Castor, som nogle medlemmer har opfordret til (refereres under Eventuelt)

3 Godkendelse af regnskab og forslag til kontingent:
Regnskab gennemgået v. formand. Regnskab blev enstemmigt godkendt.

Spørgsmål til regnskabsaflæggelse:
Kjeld Bruun: ”Kan det betale sig (overskudsmæssigt og set i forhold til den ekstra brug af
frivillig arbejdsindsats) at afholde jazzkoncert på molen til Bogense by Night?” Spørgsmål er
begrundet i, at der efterhånden er jazz musik mange steder i byen. Folk kommer og lytter,
men køber ikke drikkevarer, da Castors Venner er sidste serveringssted på Bogenses længste
bardisk.
Formanden oplyser, at han den 29.03.17 har et møde på turistkontoret i Bogense og dér vil
nævne problematikken.
Bestyrelsen mener, at det er naturligt at deltage i det Castors Venner gør ved forskellige
arrangementer i byen.

Vagn Ove Madsen stillede spørgsmål til Castors Venner’s hjemmeside – refereres under pkt.
Eventuelt.
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CVR. 35 13 14 26,
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Kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2018: kr. 150,00. Kontingent enstemmigt
vedtaget.
Bestyrelsen nævner, at Castors Venner har stor glæde af model for sponsorater.
Medlemskontingent må ikke stå i vejen for sponsorater.

Erik Hansen bemærker at Castors venner nyder stor goodwill fra Bogenses
erhvervsdrivende.

4 Valg af bestyrelse:
På valg er Jørn Mikkelsen, Jan Trolle og Karin Nielsen. Alle blev enstemmigt genvalgt.

5 Valg af revisor:
På valg er Poul Erik Olsen. Poul Erik Olsen blev enstemmigt genvalgt.

6 Eventuelt:
Kjeld Bruun vedr. spørgsmål til generalforsamlingens holdning til sammenlægning af Castors
Venner og S/I Castor: ”Vi skal passe på vores hovedsponsors (Albani)holdning til en ændret
foreningsstruktur.

Næstformand oplæste e-mail fra afgående sekretær, Tage Christensen, der takkede for tiden
i Castors Venner og ønskede held og lykke fremover.
På opfordring fra KB indstiller generalforsamlingen enstemmigt, at bestyrelsen udnævner
Tage Christensen til æresmedlem i Castors Venner, begrundet i det meget store arbejde Tage
Christensen har lagt i afvikling af jazz koncerterne på Østre mole.
Formand og næstformand effektuerer snarest generalforsamlingens ønske.

KB nævner at Nordfyns Kommune mener at scenevognen knækker de sorte granitsten på
torvet på Østre mole. Det nævnes at eftersom scenevogn kører på 2 hjul mod tidligere 4 hjul
er belastningen reduceret.
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Der arbejdes på, at beboere på Østre mole og Nordfyns Kommune undersøger muligheder
for en stationær scene på torvet på Østre mole. Løsning kunne være som scene på marinaen
i Aabenraa med overdækning af sejl.

Vagn Ove Madsen gør opmærksom på, at der på hjemmesiden er uoverensstemmelser
mellem datoer for vagtplan og udkast til plakater for afholdelse af jazz koncerter.
Det vil blive rettet!

Referent: Anne-Mette.
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