
Meginclub Danmark – MeginBowlen 2014 – Arresø 21 - 24/8 2014 

Generalforsamlings protokollat 23/8 2014 
1) Paul Arnbak bød velkommen til den årlige generalforsamling og foreslog Kaj Jørgensen til dirigent, 

der blev enstemmigt valgt. 

2) Dirigenten konstaterede at der i overensstemmelse med forenings vedtægter var indkaldt rettidigt 

til generalforsamlingen. I foråret 2014 blev annonceret afholdelse af MeginBowlen på Arresø med 

tilhørende generalforsamling, sammen med arrangementet. 

3) Herefter gav formanden sin beretning.  

Paul kunne berette at hjemmesiden har været flittigt brugt af nye ejere af både og til vidensdeling 

om Megin grej og sejlads.  

Praktiske spørgsmål er blevet formidlet til rette personer i bestyrelsen.  

Formanden opfordrede til at man lokalt tager kontakt til jolleejere der ikke får luftet deres joller for 

ved fælles ture at inspirere til mere sejlads og hyggeligt samvær. 

 

4) I kasserens fravær fremlagde formanden Regnskab. Det blev hurtigt gennemgået idet de 

væsentligste omkostninger har været en bårebuket til Per Bruun’s begravelse og drift af 

hjemmeside. 

 

Primo kr.  1.380 

Buket kr. -500 

Hjemmeside kr. -600 

Bidrag kr. 900 

Ultimo kr. 1.180 Hensættelse til fremtidige aktiviteter kr. 8.204,00 

 

Efter opgørelsen af regnskabet for  Bowlen v/Nakkebølle havde det arrangerende team helt 

ekstraordinært et overskud på kr. 8.204,00 der er overført til foreningen og indsat på en konto til 

bestyrelses fulde disposition i forbindelse med fremme af megin sejlads, kørsel ifm vejledning i 

sejlads, underskudsgaranti eller ekstraordinært tilskud til fremtidige arrangementer. 

 

5) Afvikling af Meginbowlen 2015 er efter at være bragt i forslag Randers Fjord. Randers Fjord vender 

tilbage inden for en måned om de kan klare det.  

Alternativt blev Silkeborg bragt i forslag, hvis ikke Randers meldte positivt tilbage og ellers arbejder 

Silkeborg på at være klar til 2016 på Julsø / Himmelbjerget. 

   

6) Indkomne forslag 

a. Ingen 

  

7) Valg til bestyrelsen  

a. Genvalg af alle 5    Referent, 23/8 2014 

8) Evt.  Intet          Kaj Jørgensen  


