
Generalforsamlingsprotokollat 

Meginclub Danmark  

Randers Fjord, Fjordcentret i Voer – 22/8-15 

1. Valg af dirigent: Formand Paul Arnbak bød velkommen til 

den årlige generalforsamling og foreslog Lars Thuesen til 

dirigent, der blev enstemmigt valgt. Ordet blev overladt til 

dirigenten, som konstaterede, at der i overensstemmelse med 

foreningsvedtægterne var indkaldt rettidigt til 

generalforsamlingen. I foråret 2015 blev annonceret afholdelse 

af MeginBowlen på Randers Fjord med tilhørende 

generalforsamling lørdag aften, sammen med arrangementet. 

  

2. Valg af referent: Lise Dam Rasmussen blev foreslået og 

valgt enstemmigt.  

 

3. Bestyrelsens beretning ved Paul Arnbak: Paul Arnbak 

fortalte om Ole Kjeldgaards og hans kone Elsebeths store 

arbejde med det flotte arrangement her på Fjordscentret med et 

par køkkenhjælpere. Der opfordredes til at melde ind i 

Meginregistret. Der er mulighed for at sætte sin mail ind, men 

det bliver med (at) i stedet for @, så der undgås spam. 

Foreningens vigtigste opgave er afholdelse af MeginBowlen. 

Der er ca. 550 Meginjoller i Danmark. Der findes både nye og 

erfarne sejlere, så der opfordres til at finde sammen i små 

grupper i hele Danmark og udveksle erfaringer. Der har ikke 

været mange bestyrelsesmøder, da bestyrelsen er spredt i hele 

Danmark, Nordtyskland og Sverige.  



 

4. Aflæggelse af regnskab: Da vores kasserer Dorte Kjær er 

på Grønland, overtager Paul Arnbak opgaven. Han kan fortælle, 

der er 100 kr. i kassebeholdningen. Derudover er der 587 kr på 

bankkontoen. Der bruges 600 kr. til at passe hjemmesiden. Der 

er indkøbt ungdomspokal. Nakkebøllearrangementet i 2013 gav 

et overskud på 8700 kr, som er rare at have som buffer. Ved 

Arresø-arrangementet blev der ikke anvendt penge, da det var 

et spejderarrangement og dermed finansieredes det på anden 

vis. Regnskabet blev godkendt.  

 

5. Fastsættelse af sted for næste års MeginBowle: Der var 

forslag om Middelgrundsfortet i Øresund, men det er vanskeligt 

tilgængeligt og der var ikke stemning for det. I stedet drøftede 

muligheden for den tyske sø Plöner See . Det blev dermed 

vedtaget.  

 

6. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag 

kommet.  

 

7. Valg af bestyrelse: Hele bestyrelsen blev genvalgt, Paul 

Arnbak fra Stinesminde, Jens Poulsen fra Tåsinge, Michael 

Stenstrøm fra Varberg, Sverige, Hendrik Horn, Tyskland. Ole 

Kjeldgaard. Michael var ikke tilstede, men blev genvalgt 

alligevel.  



 

8. Evt. Der er foreslået en hyggeaftensejlads fredag aften, når 

folk er ankommet. Der blev fortalt om Øhavet Rundt, et 

arrangement som foregår i uge 30 (søndag-fredag) og starter i 

Gambøl på Thurø Bund, der er mange typer smakkejoller og 

også Meginjoller. I år deltog 5 Meginjoller. Det kan varmt 

anbefales. Opfordring til nye arrangementer på Meginclubs 

hjemmeside.  

 

9. Fastsættelse af frivillig kontigent. 100 kr. fastholdes.  

Dirigenten sagde tak til bestyrelsen og forsamling om gennemførelse 

i god ro og orden.  

Referent, Lise Dam Rasmussen 

 


