Referat fra Gjøl Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 14. februar
2012
Dagsorden ifølge vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Valg til diverse udvalg
Eventuelt

1. Valg af dirigent:
23 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev indledt
med at formanden bød velkommen og på vegne
af bestyrelsen foreslog Preben Andreasen som dirigent. Dette blev enstemmigt godkendt.
Preben Andreasen kunne herefter fastslå at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht.
foreningens vedtægter ved annoncering om indkaldelse og angivelse af dagsorden på
klubbens hjemmeside.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden Carl Johan Dissing fremlagde årsberetningen for Gjøl Sejlklub, som blev
godkendt med akklamation Beretning kan ses på klubbens hjemmeside.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Carl Johan Dissing fremlagde regnskabet for 2012 og gennemgik hovedtallene.
Regnskabet viser et overskud på kr. 5.386. Regnskabet blev godkendt uden
bemærkninger.
Sammen med regnskabet blev også budget for 2013 fremlagt.
4. Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen indstillede kontingenter for klubbens medlemmer som følger:
Kontingent for surfere fastholdes
Enkelmandskontingent øges med kr. 50 fra kr 450 til kr. 500
Familiekontingent øges med kr. 100 fra kr. 500 til kr. 600
Gastekontingent øges med kr. 50 fra kr. 250 til kr. 300
De foreslåede kontingentforhøjelser blev vedtaget, ligesom også budgettet, fremlagt under
punkt 3, blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Valg af bestyrelse:

På valg var Erik Gregersen, Bruno Stagsted og Max Brøndum. Alle genopstillede og alle
blev valgt med akklamation.
Bestyrelsen, der konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde, består herefter af
Erik Gregersen, Bruno Stagsted, Max Brøndum, Dorte Jeppesen, Brian Daugaard, Erik
Jakobsen og Carl-Johan Dissing
Bestyrelsessuppleanter:
Joachim Danckert modtog genvalg
Mikkel Fredsvang genopstillede ikke, og som ny suppleant blev valgt Preben Andreasen
7. Valg af revisorer:
På valg var Kaj Fogh og Peter Madsen, der begge modtog genvalg.
8. Valg til diverse udvalg:
Kapsejladsudvalget:
Bruno Stagsted
Verner Jørgensen
Brian Daugaard
Bruno Stagsted og Verner Jørgensen blev genvalgt; hvorimod Brian Daugaard ikke
genopstillede. Som ny mand i kapsejladsudvalget blev valgt Jan Christensen
Ungdomsudvalget – ungdomstrænere:
alle på valg:
Kim Pedersen og Lars Bo Christensen modtog genvalg
Aktivitetsudvalget:
alle på valg
Peter Madsen modtog genvalg,
Henrik Voersaa og Max Brøndum genopstillede ikke.
Som nye i aktivitetsudvalget blev valgt
Jette Pedersen
Bente Bjørn
Lone Vad Dam
Birgit Jacobsen (endelig accept for valg mangler dog)
Masteskursudvalget:
alle på valg
Bruno Stagsted modtog genvalg
Erik Jakobsen modtog genvalg
Klubhus – lån – nøgler m.v.:
på valg
Lone Vad Dam modtog genvalg
Brian Daugaard modtog genvalg
9. Eventuelt:
Havnefest:

Lions Klub ønsker ikke mere at være med til at arrangere havnefest ( i 2012 d. 11.
august).
Der blev diskuteret lidt frem og tilbage, med hvem og for hvem festen skal laves og hvad
formålet med at lave en havnefest/et havnearrangement skal være.
Konklusionen blev:
- der skal afholdes en kapsejllads lige som tidligere; Kapsejlladsudvalget står for
denne del af havnefesten.
- Akivitetsudvalget tager en drøftelse med de andre klubber på havnen (Ro &
Kajakklubben, Bådelauget, Havnecafeen og Vinterbaderne, om rammer/koncept for
en havnefest. Bestyrelsen tager initiativ til at arrangere et møde mellem de
forskellige klubber.
Peter Madsen foreslog, at klubben investerer i en strop, der kan bruges ved mastekranen,
så der bliver sikkerhed for at ingen master tabes. Peter Madsen tager kontakt til sit
forsikringsselskab for at få nærmere oplysninger om en sådan strop.
Stander: masten lægges ned, og der monteres nye flagsnore
El på vinterpladsen og i havnen.
Det blev fra flere sider påpeget, at de nuværende el-stik ikke kan klare tilstrækkeligt
mange Amp. CJD oplyste, at klubben forhandler med kommunen, men at det p.t. er uvist
om der kommer noget konkret (flere Amp) ud af forhandlingerne
Internet – WiFi.
Gæstesejlere klager over, at der ikke er mulighed for at internet i havnen. Der var enighed
om, at der selvfølgelig bør være mulighed for netopkopling. Problemet med netopkopling
tages op samme med de andre klubber og kommunen, fx i forbindelse med fordeling af
LAG-midler.

Den officielle del af generalforsamlingen blev herefter afsluttet med en tak til alle for
deltagelse, hvorefter der var håndmadder (smurt af Doris + Erik) og lidt drikkelse i
forbindelse med det hyggelige samvær.

