Generalforsamling i Dansk Søredningsselskab
Kerteminde Sejlklub den 2. september 2020
Formanden bød velkommen og der blev taget en kort præsentationsrunde.
Valg af dirigent
Bestyrelsen har indstillet Jesper Johansen fra Juelsminde. Jesper blev valgt med akklamation.
Dirigenten foretog en optælling af stemmeberettigede:
39 fremmødte og syv fuldmagter indleveret til bestyrelsen.
Bestyrelsens beretning
Ole Lyngenbo fremlagde kort højdepunkter fra beretningen for 2019.
(Den skriftlige beretning er vedlagt som bilag)
Spørgsmål til beretning
- Kerteminde bad om en uddybning af den skriftlige beretnings opfordring til at bruge
midler der er indsamlet til sikkerhedsbeklædning.
o Bestyrelsen uddybede brugermanualens beskrivelse af, hvorledes man arbejder
med lokalt indsamlede midler.
- Der blev rejst et ønske om personlig sikkerhedsbeklædnig til alle frivillige
o Bestyrelsen vender tilbage med et svar
Fremlæggelse af årsregnskab
Leif Lindén fremlagde regnskabet for 2019.
- Ingen spørgsmål til regnskabet.
Leif Lindén fremlagde budgettet.
- Der blev spurgt til hvordan man ville sikre medlemstilgang
o Man vil fortsætte med at lave online kampagner.
- Er der statistik på kampagnen
o Ja,, interesserede stationsledere kan rekvirere statistikken på sekretariatet
- Der deles foldere fra turistråd til folk i Kerteminde, men man har kun haft 200 foldere til
rådighed.
- Der blev spurgt til om der fastholdes samme budget til stationerne uagtet, at der bliver
flere frivillige på stationerne.
o Bestyrelsen vil gerne have en tilbagemelding om hvilke udgifter, som øges med
antallet af frivillige.
- Løgstør vil gerne have geografisk statistik over medlemmer
- Lynæs ønskede atter at få noteret hjemhavn på de medlemmer som har både.
- Bestyrelsen blev opfordret til at tage Forhandlere med i kampagnen
Der blev efter spørgsmål, tid til en kort præsentation af stationerne.

Indkomne forslag
Ingen
Valg af bestyrelse samt suppleanter
Ole Lyngenbo og Mathias Rassov ønsker ikke genvalg, Rita Sørensen og Jes Anker Mikkelsen var
villige til genvalg. Bo Vinten samt Lone Buchardt ønsker at stille op til bestyresen.
Kort præsentation af Lone Buchardt og Bo Vinten, bestyrelsen fortalte kort omkring Jes Anker
Mikkelsen, som desværre ikke var tilstede.
Alle blev valgt med akklamation.
Valg af revisor
Revisionsfirmaet Schwartz & Pio & co. blev genvalgt.
Evt.
Helsingør ville gerne have mere samarbejde mellem stationerne (Online møde mv. mellem
stationslederne)
Lynæs forventer, at ønsket om personlig udrustning til alle, kraftigt overvejes i bestyrelsen.
Vordingborg opfordrer til bedre kommunikation fra bestyrelsen.
Stationerne takkede Ole Lyngenbo for det store arbejde.
København så gerne, at der blev uddannet SAR instruktører til alle stationer.
Bestyrelsen takkede også Ole Lyngenbo for det store arbejde samt samarbejde gennem mange år.
Formanden takkede dirigenten samt Kerteminde for husly.

Referat godkendt af dirigenten
Dato
Jesper Johansen

