Referat af generalforsamling i Sejlklubben Ulvsund 25 februar 2011.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Birger Andersen som enstemmigt blev valgt.
Varslet for indkaldelse er godkendt
Dagsordenen er godkendt
Valg af stemmetællere: Bjarne Nilsen og Torben Larsen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
Selve beretningen kan læses i selvstændigt dokument.
Der var under dele af beretningen meget stille blandt de fremmødte.
Der blev foreslået nedsat et udvalg til rekruttering af nye medlemmer.
Formanden foreslog at det blev taget op under ”Valg til udvalg”
Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet kan læses i selvstændigt dokument.
Udgiften på 1200,00 kr til fisketur viste sig at være lidt misvisende idet beløbet blev modregnet til
udlæg for ”Gule ærter”. Det er således en nul udgift/indtægt at fiske.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4. Fastsættelse af kontingent
Der blev ikke foreslået ændring af kontingent
Budgettet blev gennemgået.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Genoplivning af klubblad.
Ved afstemningen stemte 26 for 3 imod og 1 stemte ikke.
Det blev besluttet at nedsætte et bladudvalg.

6. Valg af formand.

Jørgen genopstiller og blev genvalgt

7. Valg af øvrige bestyrelse, 6 medlemmer, hvoraf 3 er på valg hvert år.
På valg er:
Peter Vollbrecht – regulært på valg for en periode på 2 år – genopstiller - genvalgt

Birthe Hansen – regulært på valg for en periode på 2 år – genopstiller - genvalgt
Ole Frandsen – regulært på valg for en periode på 2 år – genopstiller ikke
Ole frandsen foreslog Torben Larsen som blev valgt

8. Valg af 2 suppleanter
På valg er:
Flemming Hansen er ikke villig til genvalg Reiner Jørgensen stillede op og blev valgt
Johnny Weinreich er villig til genvalg - genvalgt

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er:
Katja Björnton - genvalgt
Dines Pontoppidan - genvalgt
Suppleant Birger andersen - genvalgt

10. Eventuelt
Der blev foreslået et radiokursus i efteråret, der var 10 fremmødte der var interesseret så
bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Der blev foreslået førstehjælpskursus igen og da det blev kendt at der kun var 7 tilmeldte sidste år
reagerede et medlem lidt skuffet. Han indskærpede at vi jo kun har os selv på vandet og der kan
opstå situationer som et generelt førstehjælpskursus ikke dækker.
Generalforsamlingen stillede spørgsmålet: Kan vi komme ud for en sag som Præstø fjord i vores
ungdomsafdeling? Chris svarede at vi for det første ikke sejler uden følgebåd og for det andet
forlanger vi at de sejlere der vil sejle vintersejlads udover redningsvest har tørdragt på.
Det foreslås at det bliver muligt at tilmelde sin e-mail til klubben på dennes hjemmeside.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.54
Valg til udvalg for aktivitetsåret 2011 – 2012
Oversigt over de nye udvalg med medlemmer kan ses på hjemmesiden.

