
 
 

Referat X-332 generalforsamling 2022 
 
Dato : 2022-05-19 
Tilstede på Bogense Havn var: Henning, DEN-223, X-dream, formand 

Gert, DEN-320, Xantia, kasserer 
Poul, DEN-110, Xelinna, bestyrelsesmedlem 
Kim, DEN-236, Bluenose, sekretær 
Christian, DEN-367, Andrea 
Mike, DEN-354, eXcellence 
Rasmus, Den 94, Havgassen 
Kenny, Den 315, Exhale 
Søren, Den 221, Xia 
 
Med på Zoom: 
Thomas, Den 133, Elixir 
Karsten, Den 1444, Vera 

 
Dagsorden : I henhold til vedtægter 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Årsregnskab. 
4. Indkomne forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, genvalg kan finde sted. 
8. Valg af revisorer og en suppleant. 
9. Eventuelt. 
 

# Besluttet 
1 Henning bød alle deltagere velkommen. Dejligt at vi endeligt kan mødes fysisk og at der er 

et godt fremmøde. 
Da mødet også var på Zoom var det mest praktisk at Kim var dirigent.  
Indkaldelse udsendt knapt 3 uger før og teknisk set var generalforsamlingen ikke lovligt 
varslet. Alle accepterede at vi afholdt generalforsamlingen. 
 

2 Beretning fra bestyrelsen ved Henning: 
Besluttede at afvikle generalforsamling i forbindelse med Palby Fyn Cup, for at give flere 
chancen til at komme. Vi har prøvet at lave et arrangement hos X-Yachts, men de kan kun 
modtage os på en hverdagsaften. Da det gør det nærmest umuligt for sjællændere at 
deltage har vi valgt det fra. 
Vi er igen i år næststørste klasse felt ved Fyn Rundt med 11 deltagere. Vi kan kun opfordre 
til at vi alle fortæller om den gode stemning så vi bliver flere næste år. Vi afvikler vores 
klassemesterskab som et løb i løbet, hvor sejladsen mellem 5 meldepunkter tæller som en 
enkelt sejlads i en serie. 



 
 

Til trods for at det er næsten umuligt at støve en X-332 op, så kommer der stadig nye 
medlemmer i klubben og vi er således 40 betalende. På Facebook gruppen er der 473 
medlemmer, hvilket er med til at give god debat og deling af informationer. 
I anledning af vores 10-års jubilæum sidste år, så blev der købt en trøje, halse disser og 
huer til medlemmerne. Speciel tak til Gert for den store indsats med at få det sendt ud til 
medlemmerne. 
 
Kommentarer og debat:  

- Stor ros for den store villighed til at dele informationer.  
- Gerne spørgsmål og debatter på Facebook da der er kort respons. Men også en 

opfordring til at dokumentere forbedringer, som vi så kan ligge på hjemmeside til 
”evigt” brug. 
 

Beretning blev godkendt. 
 

3 Årsregnskab ved Gert 
 
Det reviderede regnskab var udsendt til alle medlemmer med indkaldelsen. 
Gert gennemgik regnskabet. Der var et underskud pga. trøjer mm. som udsendt til 
medlemmerne. Da kontingent for 2022 stort set er indkommet, så har vi næsten samme 
formue. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4 Ingen indsendte forslag 
 

5 Kontingent for 2023 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – vedtaget. 
 

6 Valg til bestyrelsen. 
Alle nuværende medlemmer blev genvalgt.  
Desuden blev bestyrelsen suppleret med Mike fra Excellence og Søren fra Xia.  
 

8 Valg af revisor og suppleant. 
Genvalg til Flemming, DEN-229 
Thomas, DEN-133 genvalgt til revisor suppleant 
 

9 Eventuelt 
- Ros for at give noget tilbage til medlemmerne der viser at man er X-332 sejler og 

medlemmer 
- Ros for trick og tips fra ‘gamle’ medlemmer 
- Snak om vores klassemesterskab. 
- Spørgsmål til hvad folk måler båden ind med. Der er meget forskellige holdninger 

til det. 
Mødet sluttede kl 20:45 



 
 
 


