
 

Referat af Generalforsamling den 19.02.2020 
 

Traditionen tro startede aftenen med gule ærter, ca. 40 medlemmer havde tilmeldt sig spisning, der 
er var bred enighed om ærterne er gode og flere var op og få endnu en portion.  

Endnu et par medlemmer dukkede op til møde start kl. 19:00.  

Det blev en generalforsamling helt efter traditionerne, hyggelig og i god orden og ro. 

 

Henrik Guldberg bød velkommen til generalforsamlingen 

Valg af dirigent 
Michael Sørensen enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at genforsamlingen var 
rettidigt varslet. 

Formandens beretning 
Henrik Guldberg redegjorde for årets aktiviteter og takkede for den gode opbakning til klubbens 
arrangementer generelt. Anker stopper efter et langt aktivt liv i sejlklubben både som formand og 
senere som revisor. Klapsalve. Det er blevet anskaffet en nyere brugt rib båd da den gamle var 
blevet for dyr i reparationsomkostninger. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål, og 
formandens beretning blev godkendt. 

Juniorlederens beretning 
Juniorafdelingens leder, Claus K. Jensen redegjorde for junior afdelingens aktiviteter.  Der har i 
sæsonen 2019 været ca 10 betalende juniorer. Det er svært at forudsige hvor mange der vil komme i 
denne sæson. Træningsaftnen flyttes tilbage til tirsdag aften. Claus efterlyser en medtræner der kan 
deltage i arbejdet med børnene. 

Ingen bemærkninger eller spørgsmål, og beretningen blev godkendt. 

Regnskabsaflæggelse 
Kassereren, Søren Balle fremlagde sidste års regnskab der fremviste et mindre underskud ca. kr 3000 
Underskuddet skyldes uforudsete udgifter til vedligeholdelse af den gamle rib båd.   Der var ingen 
kommentarer til regnskabet, og det blev godkendt. I 2019 var der 153 betalende medlemmer i 
klubben, vi starter sæsonen med 147 medlemmer, men forventer at medlemstallet vil rette sig i 
løbet af sæsonen så vi kommer på niveau med 2019 ved årets udgang. 

Budget og fastsættelse af kontingent 
Søren Balle fremlagde budgettet for 2020. Det årlige kontingent for seniorer og juniorer forbliver 
uændret 500 kr. Budget godkendt.  

Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget 



 
Valg af bestyrelse. 
På valg var  Henrik Guldberg, genvalgt 

 Jacob Mortensen, genvalgt 

 
  

Valg af suppleant til bestyrelsen 
På valg var:  Susanne Olsen, genvalgt.  

Valg af 2 revisorer 
Bestyrelsen indstiller Jens Christensen til revisor, Jens har en solid baggrund som bankmand og 
kvalificeret til opgaven. 

På valg var: Jens Christensen, nyvalgt 
 Lars Erik Larsen, genvalgt. 
 

Eventuelt. 
Et medlem havde på sidste års generalforsamling fremsat forslag om at båd isætning og optagning 
bliver splittet over to weekender. Henrik Guldberg afviste forslaget med den begrundelse at det vil 
betyde uforholdsvis meget tidsforbrug for hjælpere at de skulle reservere en dag i 4 weekender om 
året i stedet for de to weekender der nu bruges.  

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.  

 

Henrik Guldberg takkede for godt fremmøde og efter en lille forsinkelse (igen i år!) blev der også 
udbragt et 3 foldigt leve for sejlklubben. 

 

Referent 

Henrik Vittrup 

 


