Nyhedsbrev 29. januar 2021

Kære Alle
Vi holdt bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar, hvor vi drøftede og
testede de mulighede der er for at afholde den ordinære
generalforsamling virtuelt, og efter aftenens pressemøde, er det den
eneste mulighed for at afholde generalforsamlingen i februar 2021
Vi besluttede på den baggrund, enstemmigt, at udsætte
generalforsamlingen til efter anden isætning, altså til maj/ juni
og absolut senest den 30. juni 2021
Beslutningen er truffet i respekt både for vore vedtægter og
problemerne omkring Covid-19, men især i respekt for
muligheden for at samle flest mulige medlemmer til en åben og
konstruktiv generalforsamling, hvor vi kan drøfte vore,
resultater, opgaver, udfordringer og visioner, samt gennemføre
de aktuelle valg på en for alle parter acceptabel måde.
Ifølge vore landsdækkende hovedorganisationer er det ok, at vi afviger
fra vedtægterne, når udefra kommende hændelser, som Covid-19, gør
det nærmest umuligt at gennemføre generalforsamlingen på en for
medlemmerne acceptabel måde.
Vi vil gerne understrege at det er for fællesskabets skyld at vi gør
som beskrevet.
Vi er også klar over at der kan være andre ønsker i medlemskredsen, så
i respekt for dette vil vi gerne understreg følgende.

Hvis der er nogen, der ikke bakker op om vor beslutning skal vi
bede jer om at sende os en mail senest onsdag den 3. februar, så
vi har mulighed for at vurdere situationen i forhold til en
eventuel virtuel generalforsamling den 25. februar.
Vi har selvfølgelig afsluttet året 2020 både fagligt, teknisk og økonomisk,
så der ikke opstår problemer i forhold til den kommende sæson, og vi vil
bruge vore kræfter på at sikre gennemførelsen af havneprojektet, så vi
er klar til første isætning den 3. april.
Det vil I høre nærmere om senest den 5. februar, hvor der kommer et
nyhedsbrev med informationer om resultaterne i 2020 og om
arbejdsplanen for havneprojektet.
Vi håber at I vil bakke op om vor beslutning og hjælpe med til at
få tingene til at fungere til alles fordel.
Med venlig hilsen
På vegne af Bestyrelsen
Henrik Nygaard

