Generalforsamling mandag den 2.maj 2022.
Der er mødt 14 interesserede op til generalforsamlingen. Alle fra bestyrelsen, undtagen Bjørn
Barfoed er tilstede.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Valg af dirigent: Anders Røjbæk.
1. Bestyrelsens beretning: er vedhæftet referatet.
2. Regnskabet er udleveret og gennemgået. Kontingentet fortsætter uændret.
3. evt.: Der er ingen indkomne forslag.
Valg:
Emma Elgaard, Bjørn Barfoed, 1. suppleant, Anders Røjbæk samt revisor Kirsten Marie Nielsen er
alle på valg.
Alle modtog genvalg, Patrick Brusen Nielsen kom ind som nyt medlem i bestyrelsen.

Toke fortalte lidt om hvordan det går på skibet.
De har kr. 200.000 i overskud.
Maskinreparationen har skibet selv betalt og de har selv lagt motoren i. Det har kostet 2.2 mil.
De har fået en brændstofmåler på så de nu meget bedre kan styrer deres brændstofforbrug. De
har sparet 60% på brændstoffet i forhold til tidligere.

Der var en elev der afmønstrede i sidste uge, så der er pt. 13 elever ombord.

Til skoleåret 22/23: Der er 5 elever der fortsætter og de regner med at der bliver 14 elever i næste
skoleår.

I år sejlede de allerede ud i marts, de sejlede også længere i efteråret, da de sejlede til november.
De er lige nu i gang med eksamen, når de er færdige så sejler de ud af Struer og forventer ikke, at
være tilbage før den 23. juni, hvor der er afmønstring.

De deltager i et skoleskibs træf med 4 andre skoleskibe, dette foregår til Kr. Himmelfart.

Der bliver ikke lavet en sejlplan, men de regner med at komme det meste af Danmark rundt og
gerne mest for sejl. Dette både for miljøet men også for økonomien.

Når de rammer Hjarnø, så er der tid til de mundtlige eksamener i 3 dage.

Uge 26 sejler de med Ungdomsskolen.
Uge 27 Lions klub.
30. – 31. Den sejlende Højskole. Hjemmeside: densejlendehoejskole.dk
Der er ansat en ½ års mand, så den faste besætning kan få deres ferie og kan få tanket godt op på
energikontoen så de er klar til et nyt skoleår.

Der er skoleafslutning torsdag den 23. juni 2022.

Referent Susan Paasch Æbelø

