Generalforsamling Gjøl Sejlklub 15. februar 2010
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Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
Fastsættelse af kontigent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Valg til diverse udvalg
Eventuelt

1. Valg af dirigent
Formand Carl Johan Dissing kunne byde velkommen til de fremmødte
medlemmer. Bestyrelsen pegede på Hans Jørgen Pedersen som dirigent,
hvilken blev valgt med fuld tilslutning. Hans Jørgen Pedersen kunne
konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var iht.
vedtægterne pga. manglende angivelse af dagorden i klubbladet
TROLDEN. Derfor blev der spurgt til, om der var indsigelser mod
afholdelse af generalforsamlingen ? Der var ikke nogle indsigelser. Og
generalforsamlingen fortsatte efter dagsordenen. Dirigenten gav ordet
videre til formanden
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden Carl Johan Dissing fremlagde årsberetningen for Gjøl
Sejlklub , som blev godkendt. Beretning vedhæftet som bilag 1
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Da kasserer Doris Drustrup ikke kunne deltage i generalforsamlingen, blev
regnskabets hovedtal og afvigelser præsenteret af formanden.
Carl Johan bemærkede, at vores regnskab tidligere ikke er lavet efter
normale regnskabstekniske deviser. Bla fremgik afskrivninger ikke
tidligere i driftsregnskabet. Det er forsøgt rettet i 2009 regnskab.
Uddrag af forelæggelsen:
a. Kommunens tilskud skulle delvis tilbagebetales i 2009
b. Kontigentindtægter nogenlunde stabil.
c. Trolden giver pt et underskud pga de store omkostninger til
udprintning. Udgifterne hertil forsøges reduceret fremover ved at få
trykket bladet ude af huset

d. Driftomkostninger ser ud til at være faldet, men det er pga den
hurtige afskrivning af surferudstyr
e. Lokale omkostninger er steget pga omkostninger til masteskuret.
f. Rente ind/ud faldet ift tidligere år
g. Driften af Gjøl Sejlklub anses for værende stabil
Spørgsmål til regnskabet: Ingen og det blev godkendt.
Budget for det kommende år
a. Drift-tilskud er sat lidt op, pga flere unge medlemmer i form af de
nye surfere
b. Renterne til kommunen er ca uændret.
c. Kontigenter øget lidt pga surferne
d. Leje af masteskur stabilt
e. Udgifter ligger under de forventede indtægter.
Spørgsmål til budgettet: Hænger det sammen med kontingentet?
Ja, som sædvanlig ingen stigning forudset.
Budgettet blev godkendt
4. Fastsættelse af kontigent
Ingen ændring
5. Behandling af indkomne forslag
a. Vedtægtsændring fra sidste år (at der indkaldes til General
Forsamling på internettet) skal vurderes igen
Godkendt ved håndsoprækning
6. Valg af bestyrelse
a. De 4 på valg blev genvalgt, så bestyrelsen løber uændret videre
b. To suppleanter blev fundet: Max Brøndum og Joachim Danckert
7. Valg af revisor
a. Kaj Fogh og Pete r Madsen
8. Valg til diverse udvalg
a. Jolle & surfer afdeling: Lars Bo Christensen & Kim Pedersen
b. Kapsejllads udvalget blev genvalgt, ingen ændring
c. Havnefest udvalget: Martin Andersen er ikke længere med i
udvalget. Lone Vad Dam tiltræder, og der søges endnu et medlem
d. Aktivitetsudvalget blev genvalgt, ingen ændring

e. Masteskurudvalg: Bruno Stagsted og Erik Jakobsen
f. Klubhusansvarlig: Brian Dauggaard
9. Eventuelt
a. Lars Bo fremlagde ønske om 10-12 meter i øst til tilrigning af
surfere, hvis muligt permanent. Det forsøges at finde pladsen vha
kommunens oprydning (Ansvarlig: Carl Johan Dissing)
b. Benyttes strøm om vinteren, skal dette informeres til kommunen, så
en måler kan sættes op. Vores æresmedlem Willy Nielsen
advarede mod for billige ensrettere som ikke har ordentlig
seperation mellem primær og sekundær side (220V og 12V)
c. Hvornår er den nye motor til ribben klar og tages der hånd om
forsikringen. Bestyrelsen er klar over problemetikken og prøver at
finde en løsning
d. Lars Bo angående speedbådskørekort til de unge instruktører. Carl
Johan Dissing vil prøve at tage det op med kommunen under
diskussionen om uddannelsesstøtte
e. Lone Vad Dam: Er det en ide at oprette en sponserudvalg som kan
finde annoncer til Trolden. Generelt enighed, men ingen konklusion
om konkret opfølgning
f. Lars Bo: Havnecafe etc undervejs for havnens brugere. Det er
vigtigt at klubbernes medlemmer giver en hånd med når det
kommer på tale.
g. Lars: Hvordan ser det ud med havnepladserne. Der tænkes på de
to både som bare forfalder på to pladser der kunne bruges bedre.
CJD: Så længe de betaler kan kommunen ikke gøre noget. En del
utilfredshed. Kunne de evt forvises fra havnen. Vi bør presse
kommunen til at få dem fjernet
Mvh
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