Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 19. januar 2012 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 1.11.2010 til 31.10.2011 og budget for
perioden 1.11.2011 til 31.10.2012
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 15. generalforsamling, og bemærkede, at han
håbede vi fik en hyggelig og saglig debat. 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 poststemplet den 6. december 2011. Han oplyste, at
der var 18 stemmeberettigede medlemmer tilstede, så han kunne også konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig ved eventuel afstemning med simpelt flertal, men ikke til eventuelle vedtægtsændringer. Kent gennemgik dagsordenen, og gav herefter ordet til formanden.
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste, at også år 2011 havde været et fantastisk år for Greve Sejlklub. Medlemstallet
er gået lidt op og ned, men det kører i det store hele stille og roligt for klubben.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning med applaus.
Ad 2a) Havneudvalgets beretning for det forløbne år
Benny Andersen oplyste for det forgangne år
1) Der er sket en nedgang i havnepladser, men det skyldes formentligt konjunkturerne.
2) Havneudvalget arbejder med en større sag – nye stativer til alle. Der bliver indkaldt til et
ekstraordinært møde inden generalforsamlingen i havnen. Han henstillede til alle bådejere, at de møder op til mødet – det er vigtige beslutninger, der skal træffes.
Vitus Schmidt spurgte om det var vigtigt at møde op til mødet, hvis man var imod indkøb af nye
stativer.
Benny Andersen bekræftede, at det var det.
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Kent Nørgaard konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen, og forsamlingen godkendte herefter denne.
Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2010 til 31.10.2011 og budget for perioden
1.11.2011 til 30.10.2012
Poul Bengtsen oplyste, at regnskabet kører derudaf. Indtægterne er lig antal medlemmer. Budgettet er overholdt – endda med færre udgifter. Der har været et overskud på 12.155 kr., hvilket er en
stigning på 9,4 %.
Kent Nørgaard spurgte, om der var spørgsmål til regnskabsaflæggelsen og forslag til budget. Dette
var ikke tilfældet og regnskabet og budgettet blev godkendt af forsamlingen.
Ad 4) Behandling af indkomne forslag
Kent Nørgaard oplyste, at bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændringer, men da forslaget ikke
er udsendt inden generalforsamlingen, kan det ikke behandles. Kent foreslog, at forslaget i stedet
blev drøftet uden eventuelt.
Ad 5) Fastsættelse af kontingent og indskud
Poul Bengtsen 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
Kent Nørgaard oplyste, at Jan Engel var villig til at forsætte som formand i yderligere 2 år, og at
Peter Brandt også gerne vil forsætte som medlem af bestyrelsen.
De blev begge valg med applaus, og Kent Nørgaard takkede for det arbejde der lægges i arbejde
for klubben.
Ad 7) Valg af kasserer på ulige år (udgår)
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
Kent Nørgaard oplyste, at Rolf Madsen gerne vil forsætte som suppleant – han blev genvalgt.
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Benny Andersen bemærkede, at han stoppe som medlem af havnebestyrelsen ved generalforsamlingen næste år, og der skal derfor findes en afløser.
Ad 12) Eventuelt
Kent Nørgaard gav ordet til Poul Bengtsen for forelægges af den ønskede vedtægtsændring, som
ikke kunne behandles uden forslag.
Bestyrelsen ønsker at der skal se en ændring af § 5 Kontingent og § 6 Udmeldelse – eksklusion.
2/3 betaler ved første opkrævning af kontingent – nogle efter 1. rykker, og nogle få efter 2. rykker.
Udgifterne til rykkere er ret dyre, så der ønskes en procedure, der gør det billigere og enklere.
Christen Kock spurgte, og der ikke fortsat skulle udsendes rykkere.
Poul Bengtsen bekræftede dette – ændringen ønskes, så det fremgår af opkrævningen, at der vil
ske eksklusion af Greve Sejlklub, hvis ikke kontingentet betales (vil fremgår af 2. rykker).
Christen Koch spurgte, om det ikke var en ide, at det også fremgår af opkrævningen, at der for
bådejere vil ske indberetning til havnen – om den manglende betaling.
Poul Bengtsen bemærkede, at det var en god ide, som ville blive indført.
Kent Nørgaard foreslog, at bestyrelsen udsendte ønsket om vedtægtsændringer i forbindelse med
næste års generalforsamling, og samtidig indkaldte til ekstraordinær generalforsamling i fortsættelse af den ordinære generalforsamling.
Der var flere af deltagerne, der mente, at det var for længe at vente til næste år.
Poul Bengtsen bemærkede, at man kunne indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse til foråret, når medlemmerne var i gang med bådklargøring.
Kent Nørgaard henstillede til bestyrelsen, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til
foråret.
Christen Koch spurgte, om der ikke var flere medlemmer at klubben, der ønskede at deltage i en
fælles pinsetur. Han fik opbakning til at stå for at arrangere dette.
Kent Nørgaard kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, sat at dagordenen var blevet
behandlet. Takkede for god ro og orden.
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