Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 28. januar 2010 på Køge
Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2a. Havneudvalgets beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2008 til 31.10.2009 og budget for
perioden 1.11.2009 til 31.10.2010
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
6 Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på lige år.
7. Valg af kasserer på ulige år. (udgår)
8. Valg/konstituering af øvrige bestyrelse.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
11. Valg af havneudvalg vælges formand på ulige år og suppleant på lige år.
12. Eventuelt
Ad 1) Valg af dirigent
Formand Jan Engel bød velkommen til klubben 13. generalforsamling. Ifølge vedtægterne skulle
de fremmødte vælge en dirigent for generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslog Kent Nørgaard.
Kent Nørgaard blev valgt.
Kent Nørgaard takkede for valget, og kunne som sin første opgave konstatere, at generalforsamling var lovligt indvarslet. Herefter gav han ordet til formanden.
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste, at også år 2009 havde været et roligt år for Greve Sejlklub. Der er ikke sket
noget særligt, og der havde ikke været afholdt specielle arrangementer i årets løb.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
Ad 2a) Havneudvalgets beretning for det forløbne år
Benny Andersen oplyste for det forgangne år
•
•
•
•

•
•
•
•

I april var der indvielse af Princess-huset, for dem der ikke var med, er der mulighed for at
bede om en rundvisning.
Grejhusene – der ser stort set booket op.
Mastehuset – det fungerer godt efter lidt begyndervanskeligheder.
Nyt hus på havnen mellem Princess og juniorhuset – det er bygget af arkitekten, og der
skal være arkitektvirksomhed, og så håber man på en cafe i underetagen. Det er ikke mere
et krav, at en virksomhed har maritimt formål.
Juniorhuset skal renoveres.
Netbåd stopper, og Nautic både flytter ind med henblik på undervisning.
Pullerterne på havnen ved havnekontoret er sat op for at undgå uvedkommende trafik, når
kranen kører. Der vil også blive sat ekstra betonklodser op om vinteren, for at hindre tyveri.
Det er besluttet i ø-udvalget, at suppleanterne fremover vil blive indkaldt til møderne, for at
der kan ske en overdragelse af hvervet fra repræsentanten.

Kent Nørgaard spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål til havnens indlæg.
Knud Jensen ville vide, om der skete noget i forbindelse med grejhusene, som står og flyder i
området.
Benny Andersen oplyste, at det er, fordi der skal etableres en sti, at husene ikke er sat på plads.
Knud Jensen mente, at det kunne ordnes, ved at sætte et areal af til stien.
Erik Brinkhøj spurgte den helhedsplan for 2010, som findes på havnens hjemmeside, som
omhandler reetablering af området.
Benny Andersen oplyste, at det er et udkast til en samlet plan, som følger op på den tidligere
plan, og som en rettet til som følge af den nye lokalplan.
Knud Jensen forespurgte om muligheden for en lettere tilbagebetaling, når man ikke benytter sig
af isætning/optagning, som er en del af havneafgiften. Som det er beskrevet nu, så skal man henvende sig på havnekontoret inden 1. januar, og det kan være svært at træffe en af de ansatte.
Det blev fra et medlem oplyst, at han trak beløbet fra inden betaling, og det accepteres.
Kent Nørgaard konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen, og forsamlingen godkendte herefter denne.
Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2008 til 31.10.2009 og budget for perioden
1.11.2009 til 30.10.2010
Vitus Schmidt oplyste, at regnskabet havde været offentliggjort på klubben hjemmeside i ca. 1
måned. Henviste til fremlagte regnskaber på bordene. Mente det var et godt regnskab – med overskud. Der havde ikke været ekstraordinære udgifter i løbet af regnskabsperioden. Ved regnskabets
afslutning var der 110 medlemmer, og d.d. er der 111 medlemmer.
Vitus spurgte deltagerne om der var noget, som man skulle bruge penge på – hvilket ikke var tilfældet.
Kent Nørgaard spurgte, om der var spørgsmål til regnskabsaflæggelsen. Dette var ikke tilfældet,
og regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Ad 4) Behandling af indkomne forslag
Kent Nørgaard kunne konstatere, at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag, hvorfor punkt 4
bortfaldt.
Ad 5) Fastsættelse af kontingent og indskud
Vitus Schmidt foreslog, at der ikke skete ændring i kontingent (300 kr. årligt) og indskud (100 kr.)
Christen Koch foreslog, at indskuddet skulle forhøjes, da det måske vil forhindre, at der er medlemmer, der melder sig ind og ud. Han mente, at indskuddet skulle sættes op til 200 kr.
Knud Jensen mente ikke, det ville afhjælpe problemet.

Kent Nørgaard konkluderede, at der var forslag om en forhøjelse af indskuddet fra 100 kr. til 200
kr., og foretog afstemning ved håndsoprækning – 17 medlemmer stemte for og 2 imod – ingen
stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 6) Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på lige år
Kent Nørgaard oplyste, at Jan Engel er på valg, men er villig til genvalg. Jan Engel blev valgt.
Ad 7) Valg af kasserer på ulige år
Kent Nørgaard bemærkede, at vi er i et lige år, så punktet udgår.
Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse
Peter Brandt Hansen er på valg som bestyrelsesmedlem, han er villig til genvalg. Peter Brandt
Hansen blev valgt.
Ad 9) Valg af suppleanter
Kent Nørgaard oplyste, at Leo Mauer er villig til at forsætte. Han blev genvalgt.
Ad 10) Valg af revisorer og revisorsuppleant
Kent Nørgaard oplyste, at Jan Fjord og Christen Kock er villige til genvalg. De blev begge valgt.
Ad 11) Valg af havnebestyrelsesmedlem på ulige år og suppleant på lige år
Rolf Madsen blev genvalgt.
Ad 12) Eventuelt
Vitus Schmidt oplyste, at han stopper næste år, som kasserer, og bad deltagere om at finde et
nyt emne til posten.
Benny Andersen oplyste, at han også stopper som medlem i havnebestyrelsen til næste år.
Mogens Creutzberg ønskede oplyst, hvor mange møder der er årligt i udvalget.
Benny oplyste, at det drejer sig om ca. 1 møde pr. måned.
Kent Nørgaard kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, samt at dagsordenen var blevet
behandlet. Takkede for god ro og orden.
Jan Engel takkede ligeledes for god ro og orden. Han ønskede alle en god sejlsæson 2010.

