
 
Thurø 33 Klubben  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016 
med  
forudgående fagligt/kulturelt museumsbesøg og efterfølgende sen frokost og hygge med kendte og nye 
sejlervenner.  
Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes i forbindelse med bådudstilling i Fredericia eller Bella 
Center. 
Da ingen af stederne afholder bådudstilling i år, har vi i stedet tænkt os, at se eller gense en bådudstilling, 
som viser det urgamle udspring for vores fælles passion. 
 
Mødetid og sted: 
Lørdag 30.januar 2016 kl. 10.30 ved indgangen til Vikingeskibsmuseet.  
Vindeboder 12 
4000 Roskilde 
 
Vi skal kigge på om 1000- tallets bådebyggere kunne hamle op med vore dages Walsted-kvalitet.  
 
Tid og sted for den efterfølgende generalforsamling: 
Lørdag d.30. januar kl. 13.00.  
Roskilde sejlklubs klubhus  

Strandgade 12 
4000 Roskilde  
Det er ca. 400 m fra Vikingeskibsmuseet. 
 
Dagsorden iflg. vedtægterne:  
1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år.  

4. Fastlæggelse af kontingent.  

5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før afholdelsen af den ordinære 
generalforsamling.  

6. Valg til bestyrelsen.  

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen og valg af revisor.  

8. Eventuelt.  
 
På valg er hele bestyrelsen undtagen formanden, der er valgt for 2 år.  
Enkelte af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har udtrykt ønske om at fratræde. 
Af hensyn til vedtægterne, som foreskriver 5 personer i bestyrelsen, samt for variationens og 
fremtidssikringens skyld opfordrer bestyrelsen enhver, som måtte have lyst til at deltage, til at lade sig 
opstille. 
Hvis ingen melder sig, må bestyrelsen evt. skride til en prikkerunde. Det virker nu mest demokratisk, hvis 
det ikke kun er bestyrelsen selv, som bringer nye medlemmer i forslag. 
 
Vanen tro vil der være en forfriskning til generalforsamlingen.  
 



Klubdag - frokost 
 
Vi har i år valgt at afholde generalforsamlingen som et dagarrangement, for at deltagere, som har længere 
rejseafstand, kan nå hjem, inden det bliver alt for sent på natten. 
 
Efter generalforsamlingen vil der være  spisning og hyggeligt samvær. Forventeligt kl. 14.  
Menuen vil være en varieret frokostbuffet med øl, vin, kaffe og kage  
Kuvertprisen sat til 300,- kr pr. deltager, der opkræves på stedet.  
 
Adgang til Vikingeskibsmuseet koster 75,- kr pr. person (min 16 personer, ellers 85,- kr pr. person, børn u. 
18 år er gratis). 
Det er selvfølgelig muligt at til- eller fravælge arrangementets 3 komponenter (museumsbesøg, 
generalforsamling og frokost) hver for sig. 
 
Tilmeldingen sendes til kassereren på adressen: Jamonand@gmail.com.  
Tilmeldingsfristen er fredag d. 15. januar af hensyn til bestilling af mad og billetter. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen er der mulighed for:  

 At erhverve en ny klubstander  

 At betale kontingentet for 2016.  
 
 
Vel mødt.  
 

Bestyrelsen. 


