Referat fra Greve Sejlklubs ord. Generalforsamling den 25. jan.-2007
Dagsorden: I henhold til vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forlæggelse af regnskab for perioden 1.11.2005 – 31.10.2006 og budget for
perioden 1.11.2006 til 31.10.2007
4. Behandling af indkomne forslag
– vedlagt – forslag til vedtægtsændringer
5. Fastsættelse af kontingent og indskud
6. Valg af formand (formand ønsker ikke at forsætte)
7. Valg af kasserer
8. Valg/konstituering af den øvrige bestyrelse (alle er villige til genvalg)
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Valg af udvalg
12. Eventuelt

Formanden bød velkommen
ad. 1 valg af dirigent
Christen vælges som dirigent
Christen takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt
Ad. 2 Bestyrelsens beretning
Benny orienterede om hvad der var sket i klubben og havnen siden sidste
generalforsamling.

ad. 3 Forlæggelse af regnskab
Vitus orienterede om klubbens regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
Vitus oplyste, at der havde været en medlems fremgang på 48 nye medlemmer i
regnskabsperioden således, at klubben nu har 99 medlemmer.

ad. 4 Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægts ændringer blev gennemgået.
Alle stemmeberettigede (16) stemte for forslaget til vedtægtsændringer.
Det begrænsede fremmøde på generalforsamlingen nødvendiggør, at der indkaldes til
en ekstraordinær generalforsamling da kravet om mindst 1/3 af de stemmeberettige
medlemmer er tilstedet for en vedtægtsændring kan vedtages.

ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indskud
Et uforandret kontingent blev vedtaget.

ad. 6 Valg af formand
Bestyrelsen anbefalede Jan Engel som ny formand, Jan Engel blev herefter valgt som
formand.

ad. 7 Valg af kasserer
Vitus Schmidt blev genvalg som kasserer.

ad. 8 Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen
Benny Andersen
Peter Brandt Hansen
Rolf Madsen

ad. 9 Valg af suppleanter
Leo Mauer

ad. 10 Valg af revisorer og revisorsuppleant
John Andreasen forsætter som revisor
Leo Mauer forsætter som revisorsuppleant
ad. 11 Valg af udvalg
Bestyrelsen nedsætter et udvalg vedr. fælles ture.
ad. 12 Eventuelt
Finn B. Andersen orienterede om uformel kapsejlads efter LYS.

