Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub. Afholdt den 31. januar 2008 i Fregattens
mødelokale.
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ad 1)
Formand
Jan Engel (JE)
John Andreasen
(JA)

Ad 2)
JE

JA
Vitus
Leo
JE

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Havneudvalgets beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for perioden 1/11-2006 til 31/10-2007, samt budget for perioden 1/11-2007 –
31/10-2008
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent og indskud
Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på lige år
Valg af kasserer på ulige år
Valg/konstituering af øvrig bestyrelse
Valg af suppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Valg af havneudvalg vælges formand på ulige år og suppleant på lige år
Eventuelt

Valg af dirigent
Bød velkommen og oplyste, at der var planlagt spisning efter generalforsamlingen ca. kl. 19.30.
Formanden gik derefter over til punkt 1 på dagsordenen. Bestyrelsen foreslog John Andreasen
valgt som dirigent, og da der ikke var modkandidater, vedtog forsamlingen bestyrelsens forslag.
Takkede for valget og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet
ifølge klubbens vedtægter.
Herefter gav han ordet til formanden.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen i den forløbne periode havde investeret i 2 telte. Disse
var tænkt anvendt på fællesture for medlemmerne, fællesture med det formål at alle lærte
hinanden bedre at kende. I perioden havde teltene dog ikke rigtig været i anvendelse, og
formanden efterlyste derfor forslag til fællesture.
På foranledning af Finn B. Andersen var klubben nu blevet registreret på Greve Kommunes
hjemmeside under fritidsguiden.
Formanden spurgte, om nogen trængte til at få udskiftet deres stander. I så tilfælde kunne man
henvende sig til formanden eller kassereren – Vitus. Husk at oplyse bro og pladsnummer.
Standerne ville blive udleveret i løbet af foråret.
Formanden efterlyste ligeledes indslag til klubbens hjemmeside, f.eks. billeder, beretninger om
sejlture o.lign. Input til hjemmesiden kunne sendes til Rolf Madsen, som var klubbens webbestyrer.
I år 2008 fylder klubben 10 år. Dette jubilæum vil blive fejret den 20. april. Man ville sætte de to
nævnte telte op i havnen og byde medlemmerne på en forfriskning – De endelige planer var ikke
på plads, men der ville blive sat oplysninger på hjemmesiden i god tid inden den 20. april.
Formanden havde ikke så meget andet at berette, og afsluttede sit indlæg med at ønske alle en
god sejlsæson 2008.
Spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.
Syntes at man skulle oplyse, at det var Leo Maurer, der stod for jubilæumsarrangementet.
Spurgte forsamlingen, om man mente, at de oprindelige stiftere af klubben skulle inviteres til
jubilæet?
Formanden mente, at bestyrelsen senere ville tage en snak omkring dette og omkring selve
arrangementet. Bestyrelsens beslutning ville blive udsendt sammen med referat fra
generalforsamlingen som et P.S. til referatet.

JA

Kunne herefter konstatere, at der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til formandens
beretning, og at beretningen dermed var vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 2a)
JA
Benny Andersen
(BA)

Havneudvalgets beretning for det forløbne år
Gav ordet til Benny Andersen, medlem af havneudvalget.
BA oplyste, at der var blevet bygget et nyt maskinhus. Dog var det ikke helt færdigt, idet der var
problemer med en port, som skulle ændres.
BA kunne oplyse, at havnen havde modtaget ½ mio. kr. fra kommunen sidste år. De 380.000 kr.
var gået til Hejren og resten til Mågen. Man forventede ikke tilskud til havnen i år.
Orienterede ligeledes om det nye anlægsprojekt på Hejren. Princess Danmark havde på
foranledning af sine norske ejere, som forhandler flere typer både, lagt op til dette projekt.
De norske ejere havde været på besøg i havnen, der var skrevet kontrakt, og økonomisk vil det
betyde, at der vil tilgå havnen 25 mio.kr. Beløbet vil blive anvendt til udvidelse af havnen –
Kanalprojektet.
Der vil blive plads til 24 både i 50-fods-størrelsen, og prisen på bådpladserne vil blive omkring
250.000 kr. Havneafgiften vil blive 3 x så stor, som den der betales i dag.
Der blev fremlagt tegninger på projektet, og BA oplyste, at man skulle bruge en hushøjde på 8½
meter. Den tilladte var 7 meter, så der skulle ændres i lokalplanen, men havnebestyrelsen
forventede at få kommunens godkendelse for projektet.
Oplyste ligeledes, at skonnertbroen ville kunne anvendes til en udvidelse af havnen, idet ”Kyri”
var flyttet til Københavns Nordhavn, og ”Bogø” havde dispensation til at blive liggende indtil
udgangen af 2008.
Oplyste, at grillpladserne nu var færdige, men at pladsen ved bro 6 ville blive ændret en anelse.
Der ville blive opsat en mast – pris kr. 10.000 – således at man kunne anvendes sin PC ombord
på sin båd.
Oplyste, at Hejrens økonomi var god, og at det samme gjaldt for Mågen. På Mågen havde man
opført et nyt masteskur.
På Hejren arbejdedes der ligeledes med ændringer af masteskurene. Først ville alle master uden
kendt ejermand blive taget ud af mastehusene, og dernæst ville man ændre indretningen af
husene. Skitse blev fremlagt.
Bad BA om at foranledige, at der blev lagt grus ved broen. Det var p.t. umuligt at komme ud på
broen på grund af vand. BA lovede at tage sig af dette.
Kunne herefter konstatere, at der ikke var spørgsmål til havneudvalgets beretning. Beretningen
blev godkendt af generalforsamlingen.

BA

BA
BA
BA

Erik, bro 15
JA

Ad 3)
JA
Vitus Smidt (VS)

VS
VS
JA

Forelæggelse af regnskab for perioden 1/11-2006 til 31/10-2007 samt forelægges af budget
for perioden 1/11-2007 til 31/10-2008
Foreslog, at forsamlingen under dette punkt ligeledes behandlede punkt 5: Fastsættelse af
kontingent og indskud.
Gennemgik klubbens økonomi. Regnskabet havde været tilgængeligt på klubbens hjemmeside,
og der blev derfor ikke gået i detaljer med regnskabsgennemgangen.
VS oplyste, at klubben havde haft indtægter på kr. 44.000 og udgifter for 18.000. Heraf var den
største post var til Dansk Sejlunion. Årets resultat var kr. 25.000. Klubbens beholdning på kr.
92.000 var placeret i Forstædernes Bank.
Bad om at medlemmerne tilmeldte sig betalingsservice, og alle huskede at oplyse deres navn ved
indbetalinger.
Gennemgik kort budgettet. Bestyrelsen forventede samme kontingentsats i 2008, og man
forventede en mindre tilgang af nye medlemmer end i den forløbne periode.
Bestyrelsen havde afsat kr. 10.000 til jubilæet, og budgettet viste et overskud på kr. 14.000.
Spurgte om forsamlingen kunne acceptere det foreslåede kontingent på uændret kr. 300. Dette
var tilfældet, og da der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål til klubbens økonomi
blev regnskab og budget samt kontingentfastsættelse vedtaget.

Ad 4)
JA

Behandling af indkomne forslag.
Kunne oplyse, at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag fra medlemmerne, hvorfor punktet
bortfaldt.

Ad 5)

Fastsættelse kontingent og indskud

JA

Punktet blev behandlet under pkt. 3.

Ad 6)
JA

Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på lige år
Oplyste at formanden Jan Engel og bestyrelsesmedlem Peter B. Hansen begge var villige til at
fortsætte. Begge blev genvalgt.

Ad 7)
JA

Valg af kasserer på ulige år
Punktet udgår.

Ad 8)
JA

Valg/konstituering af øvrige bestyrelse
Kunne konstatere, at punktet udgik, da bestyrelsen var fuldtallig.

Ad 9)
JA

Valg af suppleanter
Kunne konstatere, at Leo Maurer ønskede at fortsætte. Han blev genvalgt af forsamlingen.

Ad 10)
JA

Valg af revisorer og revisorsuppleant
Kunne oplyse, at revisoren var villig til genvalg (ham selv). JA gjorde opmærksom på, at
vedtægterne lagde op til, at der skulle være 2 revisorer. Der var ingen i forsamlingen der meldte
sig, og JA kunne konstatere, at forsamlingen dermed accepterede, at han fortsatte alene på posten
som revisor.
Forsamlingen valgte ingen revisorsuppleant.

Ad 11)
JA

Valg af havneudvalg. Formand vælges på ulige år og suppleanter på lige år.
Suppleant vælges på lige år. Rolf Madsen var villige til at fortsætte, og han blev genvalgt af
forsamlingen.

Ad 12)
Knud Jensen

Eventuelt
Spurgte Benny, hvordan han skulle forholde sig i forbindelse med at få penge retur for ikke
anvendt løft af sin båd.
Henviste ham til havnekontoret. Benny ville ligeledes selv kontakte havnekontoret om sagen.
Kunne konstatere, at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til punktet og afsluttede
derfor generalforsamlingen. Han gav ordet til formand Jan Engel.
Takkede for fremmødet og den gode ro og orden. Han ønskede alle en god sommer og en god
sejlsæson.

Benny
JA
JE

