Referat fra generalforsamling
26. marts 2022
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:
Laila Eriksen – Helmuth Andersen - Sonnich Sonnichsen - Mads
Paluzewski-Hau - Leif Østlund

Fraværende:

Lars Madsen – Susanne Paluzewski-Hau - Henrik-Claus Henriksen
(ankomst kl. 16.30)

Assistent:

Bente Friis Andersen

Dirigent:

Allan Vestergaard

1. Mødet startede kl. 15.00. 20 menige medlemmer var mødt frem.
2. Valg af dirigent:
Allan Vestergaard blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i tide gennem annoncer i
Ugeavisen og på vores hjemmeside, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning:
Årsberetning vedlagt fra Formanden, husudvalg, ungdomsafdeling og sejlads-udvalg,
desuden vedlægges beretning fra kran/plads-udvalget og ro-afdelingen.
Årsberetningen blev godkendt.
3. Bente Friis Andersen regnskabet for 2021.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent:
Det blev besluttet efter afstemning at følge bestyrelsens indstilling vedr. kontingentforhøjelse. På den seneste generalforsamling blev der henstillet til den kommende
bestyrelse, at forberede og fremkomme med et forslag til en ny struktur og tilhørende
prissætning af vores kontingenter. Nye kontingenter vedlagt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg 2022: Sonnich Sonnichsen og Lars Madsen genopstillede og blev valgt. Susanne
Paluszewski-Hau ønskede ikke at genopstille. Der var ikke nye kandidater der opstillede.
På valg 2023: Henrik-Claus Henriksen, Leif Østlund, Laila Eriksen og Mads PaluzewskiHau er alle på valg.

6. Valg af suppleanter: Tommy Christensen og Anne Jæger Haase opstillede og blev valgt
uden modkandidater. Suppleanter vælges et år ad gangen.
7. Valg af revisorer:
Evan Søndergaard og Lars Povl Jensen blev begge genvalgt uden modkandidater.
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.
9. Eventuelt:
Sejlbåden ”Gretchen”. Bobestyreren efter vores medlem Per Michael Flatau, har henvendt
sig til bestyrelsen med en forespørgsel om evt. interesse i at overtage Per’s sejlbåd
”Gretchen”. Båden er for nærværende placeret ”på taget” ved siden af vejen ned til
stranden. Evt. interesserede kan henvende sig til advokat Borch Svendborg.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen henvendelse vedr forpagtning af klubhuset og
udlejning kan fortsat aftales for sejlklubbens aktive medlemmer.
Generalforsamlingen sluttede klokken 16:45.
Herefter tog Allan Vestergaard igen ordet og takkede alle deltagere for god ro og orden.
Man sluttede af med at udbringe et 3-foldigt leve for sejlklubben. Bestyrelsen vil
konstituerede sig snarest muligt.

Skulle nogle medlemmer have kommentarer og/eller ønsker om rettelser i referatet, skal
det være sekretæren i hænde inden torsdag den 31. marts. Indkommer ingen
kommentarer betragtes referatet som godkendt, hvilket bekræftes ved underskrivning ved
næste mødes begyndelse.
Referent Leif Østlund
Dagsorden og referat godkendt af Dirigent Allan Vestergaard
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