Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 27. januar 2011 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 1.11.2009 til 31.10.2010 og budget for
perioden 1.11.2010 til 31.10.2011
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
6 Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på lige år (udgår)
7. Valg af kasserer på ulige år.
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 14. 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, idet indkaldelsen var udsendt før jul. Han kunne også konstatere, at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig ved eventuel afstemning med simpelt flertal, men ikke til
eventuelle vedtægtsændringer. Herefter gav han ordet til formanden.
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste, at også år 2010 havde været et roligt år for Greve Sejlklub. Der er ikke sket
noget særligt, men vi hygger os med sejlads og i venners lag – det går smaddergodt i Greve
Sejlklub.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
Ad 2a) Havneudvalgets beretning for det forløbne år
Benny Andersen oplyste for det forgangne år
1) Ifølge den vedtagne lokalplan for havnen kan der nu laves 350 pladser ekstra.
2) Helhedsplanen for havnen kan ses på havnekontoret, og Benny opfordrede til at se forbi.
3) I 2010 fik havnen et tilskud fra Greve kommune på 500.000 kr., som er blevet brugt til
stensætning og sti ved broerne ved mastehuset.
4) Der bliver ikke givet tilskud i 2011.
5) Der har været lidt bøvl med turistkontoret, som er en del af havnekontoret. Greve kommune
giver tilskud, men via Køge.
6) Der har også været lidt problemer i forbindelse med, at havnen har et ønske om en cafe i den
nye bygning. Det ønsker ejeren af Fregatten ikke, og han har reelt rettighederne til cafe m.v.
på havnen. Derfor står lokalerne tomme.

7) Der har været en del skriverier i aviserne om slukket havnelys i forbindelse med, at en båd
skulle anløbe før jul. Lyset var slukket, da det var gået ud grundet is, og det var anmeldt til
Farvandsvæsenet.
Marina Holst bemærkede, at det ikke var først gang det skete, at lyset var slukket. De havde selv
været udsat for det i løbet af sommeren.
Marina Holst spurgte endvidere til havnens hjemmeside, som meget tit er nede og ikke opdateret,
hvilket specielt er irriterende med vejrstationen.
Benny bemærkede, at det nok ikke bliver bedre. Der er en kontrakt på området, og den er meget
dyr at komme ud af.
Kent Nørgaard ønskede oplyst, hvorfor havneafgiften var steget ca. 10 % i år.
Benny oplyste, at det skyldes, at broerne på både Hejren og Mågen er ved at rådne væk, så der
skal sættes penge af til udbedring. Det går beløbet til.
Opfordrede i øvrigt bådejerne til at møde op til havnens generalforsamling.
Knud Jensen bemærkede, at han i flere år havde anket over vand m.v. ved hans bro. Det er nu
lavet, og det vil han meget gerne takke for. Det er pænt og fungerer, så han har nu solgt sine
vaders.
Kent Nørgaard konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen, og forsamlingen
godkendte herefter denne.
Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2009 til 31.10.2010 og budget for perioden
1.11.2010 til 30.10.2011
Vitus Schmidt oplyste, at regnskabet havde været offentliggjort på klubben hjemmeside. Henviste
endvidere til de fremlagte regnskaber på bordene.
Han bemærkede, at der er et fint overskud – og lidt større end der kunne gøres rede for. Han har
en kassedifference på 100 kr. i plus.
Der har været en medlemsnedgang fra 110 medlemmer i 2009 til d.d. 86 medlemmer. Det skyldes
direkte udmeldelser, men også medlemmer, som er blevet slettet grundet manglende betaling.
Der er budgetteret med ca. 90 medlemmer i 2011 og et lidt mindre overskud.
Kent Nørgaard spurgte, om der var spørgsmål til regnskabsaflæggelsen. Dette var ikke tilfældet,
og regnskabet og budgettet 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 (200 kr.)
Vedtaget.

Ad 6) Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på lige år (udgår)
Ad 7) Valg af kasserer på ulige år
Vitus Schmidt ønsker ikke genvalg.
Jan Engel spurgte, om der var nogen i forsamlingen, der ønskede at lade sig vælge som kasserer.
Christen Koch bemærkede, at der bør være andre medlemmer end ”Tordenskjolds soldater” som
tager en tørn med bestyrelsesarbejde – ellers kan konsekvensen blive, at man må opløse klubben,
og melde sig ind i SKB.
Vitus Schmidt bemærkede, at vi ikke rigtig kender de øvrige medlemmer, og derfor kan det være
svært at finde nye.
Poul Bengtsen oplyste, at han gerne ville forslå sig selv som ny kasserer.
Han blev valgt med applaus.
Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse
Genvalg af den øvrige bestyrelse.
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
Benny Andersen genvalgt.
Ad 12) Eventuelt
Jan Engel oplyste, at Dansk Tursejlerforening har sendt materiale til klubben, hvoraf det fremgår,
at klubben kan melde sig ind i foreningen – det koster 350 kr. om året. Det gør, at de af klubbens
medlemmer, som ønsker at være medlem kan få en rabat på kr. 50. Det koster så 315 kr. om året i
kontingent – incl. ansvarsforsikring.
Der var enighed i forsamlingen om, at det var en god ide, at klubben blev meldt ind.
Vitus Schmidt spurgte forsamling om, hvordan får vi flere til at komme til generalforsamlingen?
Kent Nørgaard bemærkede, at den manglende interesse måske skyldes, at flere nok er medlem
af klubben, fordi de skal være i en klub, for at have en båd i havnen. Han vil gerne tilbyde at
arbejde for at få flere til at interesse sig for klubarbejdet – incl. hjemmesiden – f.eks. ved at lave en
blog, hvor medlemmerne kan kommunikere med hinanden.
Der var en god debat om, hvad der mangler, og hvad der kan gøres, for at få flere interesseret i
klubarbejdet.
Kent Nørgaard vil arbejde på et oplæg.

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 Vitus for hans indsats som kasserer. Han bød velkommen til Poul Bengtsen
som ny kasserer, og ser frem til et godt samarbejde. Han takkede herefter ligeledes for god ro og
orden og ønskede alle en rigtig god sejlsæson 2011.

