Referat fra generalforsamling i Gjøl Sejlklub - tirsdag den 7. februar 2006

Til generalforsamlingen var fremmødt 34 personer.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af regnskab for 2005/samt budget for 2006
Fastsættelse af kontingent for 2006
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter til bestyrelsen
Valg af to revisorer
Valg til udvalg
Eventuelt

Ad. 1
Preben Andreasen blev foreslået af bestyrelsen - og valgt
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gik derefter videre til
dagsordens efterfølgende punkter
Ad. 2
Formand Hans Christensen fremlagde bestyrelsens beretning.
Fra generalforsamlingen var der ingen spørgsmål til beretningen - som herefter blev godkendt
af den samlede generalforsamling.
Ad. 3
Kasserer Helga Sivesgaard Olesen( HS) fremlagde regnskabet for 2005
Spørgsmål til regnskabet:
Udgifter til internet/hjemmeside ? - HS forklarede at denne post var indeholdt i kontorudgifter
(ca. 180 kr)
Udleje af klubhus - indtægt? HS forklarede at dette indgår i posten klubaktiviteter Hvordan kan man have en skyldig post som samtidig er posteret som en udgift? HS forklarede
at det er noget regnskabsteknisk - hvis ikke posten fremgår begge steder - skal beløbet jo med i
næstkommende regnskabsår - hvilket vil givet et forkert billede af de faktiske omstændigheder.

Hvorfor er overskud fra Havnefest 2005 ført som et tilgodehavende? C.J.Dissing svarede
Beløbet er indgået primo januar 2006, det har ikke været muligt at afslutte regnskabet for
Havnefesten 2005 før. Dette er ikke tilfredstillende og Havnefestudvalget vil arbejde på at 2006
ikke bliver en gentagelse m.h.t. dette.
Herefter blev regnskabet sendt til afstemning - vedtaget enstemmigt.
Budget for 2006 blev forelagt af HS - det blev fremhævet at satsen pr. ungdomsmedlemmer for
2006 (tilskud fra kommunen) er blevet fordoblet.
Ad. 4
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent. Enstemmigt vedtaget.
Ad. 5
Der var indkommet 1 forslag fra Thomas Flensted - angående placering af Gjøl Cup og andre
kapsejladser.
Forslaget blev nedstemt og overgivet til kapsejladsudvalget.
Iflg. Bruno Stagsted (formand kapsejladsudv.) er der allerede planlagt et koordineringsmøde
med div. sejlklubber i fjorden , - så der skulle være gode muligheder for at undgå at klubberne
får de større arrangementer til at kollidere.
Ad. 6
Valg af bestyrelsesmedlemmer :
Hans H. Christensen, Helga Sivesgaard Olesen og Erik Gregersen modtog alle genvalg - der var
ikke andre kandidater.
Suppleanter:
Carlo Christensen og Bruno Stagsted modtog begge genvalg - der var ikke andre kandidater
Ad. 7.
Revisor:
Bruno Stagsted og Kai Fogh modtog begge genvalg - der var ikke andre kandidater
Ad 8
Diverse udvalg:
Sejlerskolen - aktivitetsudvalg - kapsejladsudvalg nøgle/udlån for klubhus, masteskur
Der var i disse udvalg genvalg til alle - ingen nye kandidater
Havnefestudvalg:
Genvalg til Hans Peter Rosen og Carl Johan Dissing - Nyvalg af Hans Simonsen - Anni
Andreasen og Susanne L. Pedersen

Ad 9
Livlig drøftelse omkring hvervning af nye medlemmer - mange gode ideer hertil
Et vigtigt indslag at alle klubbens medlemmer er gode ambassadører - Det er vigtigt at vi tager
godt imod gæster og nytegnede medlemmer
Medlemsskab - det blev belyst at når klubben er medlem af Dansk Sejlunion - som igen er
under Dansk Idrætsforbund - er der ikke mulighed for et passivt medlemskab.
Der blev dog gjort opmærksom på at der er mulighed for et gaste-medlemskab, som man dog
skal huske har sine begrænsninger. Ingen stemmeret på generalforsamlingen/ ingen mulighed
for at "låne" klubhuset.
Der kan evt. udarbejdes en "velkomst-folder" hvori der fortælles om hvilke fordele det giver at
være medlem af klubben
C.J. Dissing fortalte om visionerne omkring en større havn - forsøge indflydelse hos politikerne
- fremskaffelse af midler til markedsføring.
God diskussion - kommunesammenlægning - Attrup Havn (som måske bliver kommunal) - Gjøl
Havns fordele frem for Attrup's
Sejlklubbens hjemmeside - som varetages af Max Brøndum - blev også drøftet. Max Brøndum
sørger for løbende opdatering (har dog ikke været hjemme i et par måneder) men er nu tilbage.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Generalforsamling afsluttet.
Referent Susanne L. P.

