
   

Referat for Generalforsamling den 22. 
februar 2013.

Referat for ordinær generalforsamling:

Ad 1 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Birger Andersen, der blev valgt. Der blev herefter valgt to 

stemmetællere, Michael Larsen og Warny Nielsen blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, vedlægges dette referat. Beretningen blev 

godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Peter Nissen fremlage regnskabet.  Der blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Behandling af evt. indkomne forslag.

Der var ingen forslag

5. Valg af formand.

Jørgen Rasmussen blev genvalgt efter at have annonceret, at han ikke genopstiller næste 

år, han gav generalforsamlingen sin begrundelse herfor.

6. Valg af øvrige bestyrelse, 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er på valg hvert år.

Peter Nissen blev valgt for en periode på 2 år.

Torben Larsen blev valgt for en periode på 2 år  

Birthe Hansen blev valgt for en periode på 1 år

7. Valg til Havnebestyrelse

Jan Lauridsen blev genvalgt
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Carsten Birch blev genvalgt

8. Valg af 2 suppleanter

Reiner Jørgensen blev valgt

Dan Schack Larsen blev valgt

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Peter Vollbrecht blev valgt 

Jan Gammelgaard blev valgt

Suppleant Birger Andersen blev genvalgt

10. Eventuelt.

Jørgen Haupt spurgte om sejlklubben vil melde sig ind i Danske Tursejlere så medlemmer 

kan få en rabat på bl.a. forsikringer. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.

Dines efterlyste endnu en gang klubbladet, der savnes af flere. Formanden redegjorde for, 

hvorfor klubbladet ikke p.t. bliver genoplivet.

Et spørgsmål om hvorvidt sejlklubben har overvejet at gå på facebook, for herigennem at 

tiltrække unge medlemmer. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde (er sket).

Afslutning af generalforsamling

Formanden takkede Birger for at have ført generalforsamlingen igennem dagsordnen på 

sædvanlig sikker vis.

Valg til udvalg for aktivitetsåret 2013 -2014

Der blev valgt medlemmer til udvalgene, bortset fra ungdomsudvalget der afventer et møde i 

forældregruppen.
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