Foreningen Vedbæk Havnedag
Årsmøde 2018 - referat
Vedbæk Havnedag Årsmøde - 2. Oktober 2018
Dagsorden
Lars Wiskum bød velkommen til årsmødet – 10 deltagere.
Erik laver referat af årsmødet.
1. Valg af dirigent
Bjarne blev valgt til dirigent
Dirigenten bekræftede, at årsmødet er indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Udvalgets beretning
Der henvises til beretningen, som blev gennemgået af formanden og uddelt til deltagerne og som findes i
særskilt dokument.
Beretningen lægges sammen med referatet op på foreningens hjemmeside.
3. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
Regnskab pr. 12/8 2018, Budget 2018 og Budget 2019 blev uddelt på mødet.
Endvidere blev en resultatopgørelse pr. 24/ 18 samt status for aktiver og passiver uddelt.
Bjarne gennemgik først regnskabet, derefter status og endelig budget for 2019.
Bemærkninger: Der er en forventning om at indtægterne fra foodstande kan øges - merindtægten
forventes at skulle dække øgede omkostninger til havnen.
Regnskab og Budget blev godkendt med de faldne bemærkninger.
4. Indkomne forslag
Ingen forslag til behandling
5. Fastsættelse af dato for afholdelse af Vedbæk Havnedag 2019 – forslået 25.8
Datoen 25. August 2019 blev vedtaget.
6. Valg af Havnedagsudvalgets medlemmer for det kommende år
Følgende blev valgt:
Jesper Klein - Samarbejdsudvalget
Tom Olsen - Vedbæk Havn
Camilla Rosted - Vedbæk Erhvers- og Handelsforening
Eva Sverdrup – Kulturparaplyen – suppleret/afløst af Jeanett Debb, næstformand i KP i løbet af året
Lars Wiskum, Bjarne Lyngeraa og Erik Mollerup - Borgere i Vedbæk

7. Valg af revisor
Lars Lindgreen blev genvalgt.
8. Fordeling af overskud
Der henvises til beretningen hvoraf det fremgår, at der er udarbejdet retningslinjer for fordeling af
overskud i henhold til vedtægterne med mulighed for ansøgning om støtte. Havnedagsudvalget skal tage
stilling til ansøgninger og beløbets størrelse for uddeling i 2019.
9. Eventuelt
Intet til drøftelse
Til stede: Camilla (Vedbæk erhvervs og handelsforening), Bjarne (borger), Jesper (foreningerne), Henrik
(Søspejderne), Jack (Kulturparaplyen), Tom (Havnefoged), Thomas (Surf og Sejlklub), Erik(Borger), Eva
(Kulturparaplyen), Lars (borger).

