Generalforsamling

Gjøl Sejlklub

10. februar 2009

Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens ”Formandens” beretning.
Fremlæggelse af regnskab for 2008, budget for 2009.
Fastsættelse af kontingent 2009.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse samt suppleanter.
Valg af revisor.
Valg til udvalg.
Eventuelt.

1. Valg af dirigent.
Formand Rene’ Klitgaard Frederiksen kunne byde velkommen til de fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen pegede på Hans Jørgen Pedersen som dirigent, hvilken blev valgt med fuld tilslutning
af de fremmødte medlemmer. Hans Jørgen Pedersen kunne konstatere, at indkaldelsen til
generalforsamling ikke var rettidig pga. for sent udsendelse af klubbladet TROLDEN og manglende
annoncering i dagspressen. Der skal indkaldes til generalforsamling 3 uger før afholdelse af
generalforsamling. Derfor blev der spurgt til, om der var indsigelser mod afholdelse af
generalforsamlingen ? Der var ikke nogle indsigelser. Og generalforsamlingen fortsatte efter den
udsendte dagsordnen… Dirigenten Hans Jørgen gav ordet videre til formand Rene’ Klitgaard
Frederiksen.
2. Bestyrelsens ”Formandens ” beretning.
Formanden Rene’ Klitgaard Frederiksen fremlagde årsberetningen for Gjøl Sejlklub, som blev
godkendt. Beretning vedhæftet som bilag. 1
3. Fremlæggelse af regnskab for 2008, budget 2009.
Kasserer Doris Drustrup fremlagde regnskab for året 2008, bilag 2, hvilket udviste et overskud på
kr. 22.894,37. Derefter gennemgik Doris Drustrup budget for året 2009, bilag 3. Budget for 2009 og
regnskabet for perioden 2008 udviser en stabil drift af Gjøl Sejlklub. Der er en post i regnskabet
vedr. tilskud fra kommunen, der kan være lidt tvivl om, da der er nye regler for tilskud til klubben.
Vi afventer hvordan den nye ordning vil blive fortolket. Regnskab og budget blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2009.
Kontingent for Gjøl Sejlklub fortsætter i år 2009 uændret. Det kontingent der pt. er gældende
dækker vores omkostninger. Kontingentet skal løbende vurderes, og hvis der er indtægter, som
falder væk, eller der er udgifter som er stigende, må der justeres/ændres på kontingentet.
5. Indkomne forslag.
Der var indkommet forslag til behandling på generalforsamling 2008.
Vedtægts ændringer: Indkaldelse til generalforsamling på hjemmeside.
Der er anført i vedtægterne at der skal indkaldes til generalforsamling senest 3 uger før afholdelse af
generalforsamling i klubbladet TROLDEN eller i dagpressen.

Forslaget til vedtægtsændringer var følgende: En tilføjelse til vedtægter, med mulighed for en
opdatering af vedtægter, så indkaldelse på hjemmesiden er at sidestille med annoncering i
klubbladet TROLDEN og dagspressen.
Der var afstemning og enstemmighed om forslaget som derefter kan effektueres til næste
generalforsamling.

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
På valg til bestyrelsen var Hans Peter Rosenvinge, der ikke ønskede at genopstille. Doris Drustrup,
Carl Johan Dissing og Rene’ Klitgaard Frederiksen som genopstillede til bestyrelsen.
Brian Daugaard og Erik Jacobsen ”in absentia” opstillede som nye kandidater til bestyrelsen.
Der var fem kandidater til fire poster i bestyrelsen, og derfor blev der afholdt valg. Valget blev
afgjort med flest stemmer til følgende kandidater: Carl Johan Dissing, Doris Drustrup, Brian
Daugaard samt Rene Klitgaard Frederiksen. Til posterne som suppleant blev Erik Jacobsen valgt
Hans Simonsen fortsætter i 2. periode.
Følgende personer blev valgt og udgør bestyrelsen i Gjøl Sejlklub 2009.
1.
Rene’ Klitgaard Frederiksen
” Genvalgt”
2.
Erik Gregersen
” 2. periode”
3.
Doris Drustrup
” Genvalgt”
4.
Carl Johan Dissing
” Genvalgt”
5.
Bruno Stagsted
” 2. periode”
6.
Thomas Flensted
” 2. periode”
7.
Brian Daugaard
” Ny valgt”
Suppleanter til bestyrelsen:
1.
Hans Simonsen
2.
Erik Jacobsen

” 2. periode”
” Ny valgt”

7. Valg af revisor.
Til posterne som revisor fortsætter Søren Jørgensen og Kai Fog der blev genvalgt som revisorer.
8. Valg til div. udvalg.
Der har i jolleafdelingen 2008 været lidt tilbagegang, og derfor evt. behov for nye kræfter - Rene’
Klitgaard Frederiksen fortsætter som træner i begyndelsen af 2009, men vil gerne afløses af nye
kræfter. Hjælper i jolleafdelingen, er Hans Simonsen, som vi håber vil være behjælpelig i sæsonen
2009 – Hans Simonsen var ikke til generalforsamling og skal kontaktes snarest.
Sejlads jolleafdelingen ungdom
Rene’ Klitgaard Frederiksen
Hans Simonsen

”Genvalgt”
”Genvalgt”

Rene Klitgaard Frederiksen har i årrække været en del af kapsejladsudvalget, men ønskede at
udtræde. Der blev peget på Brian Daugaard som afløser til posten. Brian Daugaard blev valgt som
nyt medlem af kapsejladsudvalget.
Kapsejladsudvalg
Bruno Stagsted
Thomas Flensted

”Genvalgt”
”Genvalgt”

Verner Jørgensen
Brian Daugaard

”Genvalgt”
”Nyvalgt”

Til havnefestudvalget skulle der findes nye kræfter til en post. Hans Peter Rosenvinge ønskede ikke
at genopstille. Stor Tak for indsatsen til Hans Peter Rosenvinge for de fem års indsats i
havnefestudvalget. Der blev peget på Martin Andersen som nyt emne til havnefestudvalget, Martin
Andersen blev valgt.
Havnefestudvalg
Henrik Vorsaa
Bruno Stagsted
Erik Gregersen
Martin Andersen

”Genvalgt”
”Genvalgt”
”Genvalgt”
”Nyvalgt”

Aktivitetsudvalget fortsætter med de samme personer og her skal vi give med en stor tak for den
forgangene sæson og vi håber de vil levere den samme store indsats i 2009.
Aktivitetsudvalg
Max Brøndum
Peter Madsen
Henrik Vorsaa

”Genvalgt”
”Genvalgt”
”Genvalgt”

Masteskurudvalget fortsætter med den trofaste ”Skurbestyrer”. Der skal i år 2009 gerne udføres
tilbygning af masteskuret, hvor der skal være plads til grej for Gjøl Surfklub og en tilbygning for
grej til jolleafdelingen. Der er tale om tilbygning mod vest, med udhæng og yderligere
opbevaringsplads i den ende af masteskuret op mod klubhuset. Der skal indkaldes mandskab til
arbejdet omkring tilbygningen.
Masteskur
Bruno Stagsted

”Genvalgt”

Klubhusbestyrer Rene’ Klitgaard Frederiksen fortsætter på posten som Klubhusbestyrer.
Klubhus udlån/nøgler
Rene’ Klitgaard Frederiksen

”Genvalgt”

9. Eventuelt.
Spørgsmål til brugermøde med Jammerbugt Kommune:
Søren Jørgensen spurgte til referat fra møde med Jammerbugt KommuneDer blev svaret på spørgsmålene, og det blev besluttet at offentliggøre referat fra mødet på vores
hjemmeside for Gjøl Sejlklub www.gjol-sejlklub.dk.
Gjøl Sejlklub tirsdag den 10. februar 2009
Dirigent
Hans Jørgen Pedersen

Referent
Rene’ Klitgaard Frederiksen
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