Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 31. januar 2013 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 1.11.2011 til 31.10.2012 og budget for
perioden 1.11.2012 til 31.10.2013
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
6 Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på ulige år (vælges normalt på lige år)
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 16. 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 Christen Koch.
Christen Koch blev valgt.
Christen Kock takkede for valget, og kunne som sin første opgave konstatere, at generalforsamling var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen var poststemplet den 7. december 2012. Han oplyste, at
der var 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede, så han kunne også konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig ved eventuel afstemning med simpelt flertal, men ikke til eventuelle vedtægtsændringer. Chresten gennemgik dagsordenen, og gav herefter ordet til formanden.
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste, at også år 2012 havde været et godt år for Greve Sejlklub. Medlemstallet er
gået lidt op og ned, dog med en lille nedgang i medlemstallet der nok skyldtes de økonomiske
nedgangstider, atter et stille og roligt år for klubben.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning med applaus.
Ad 2a) Havneudvalgets beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste for det forgangne år
1)
2)
3)
4)
5)

Udlejning/salg af havnepladser ligger på samme niveau som sidste år.
Havneudvalget arbejder på at få oprettet stisystemerne samt asfaltering på tilkørselsvejen.
Alle grejhuse bliver rykket for færdiggørelse.
Der bliver monteret nyt mole og ledefyr.
Vedr. salg af bådstativer og de forsikringsmæssige detaljer omkring dette blev der opfordret
til at møde op til Havnens Generalforsamling den 24. april på Arenaskolen.
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Christen Koch konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen, og forsamlingen godkendte herefter denne.
Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2011 til 31.10.2012 og budget for perioden
1.11.2012 til 30.10.2013
Poul Bengtsen oplyste, at regnskabet kører perfekt. Indtægterne er lig antal medlemmer. Budgettet er overholdt. Der har været et overskud på 9.113 kr.
Christen Koch 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
Christen Koch oplyste, at bestyrelsen ikke har modtaget nogen forslag.
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
Christen Koch oplyste, at Jan Engel var villig til at forsætte som formand i yderligere 1 år, og at
Peter Brandt også gerne vil forsætte som medlem af bestyrelsen.
Ad 7) Valg af kasserer på ulige år.
Christen Koch oplyste at Poul Bengtsen var villig til at fortsætte yderlige 2 år.
Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse
Genvalg af den øvrige bestyrelse.
Ad 9) Valg af suppleanter
Chresten Koch oplyste, at Leo Mauer er villig til at forsætte. Han blev genvalgt.
Ad 10) Valg af revisorer og revisorsuppleant
Christen Koch 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
Christen Koch oplyste, at Jan Engel gerne vil forsætte som havnebestyrelsesmedlem.
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Ad 12) Eventuelt
Christen Koch med flere spurgte, om der ikke var flere medlemmer at klubben, der ønskede at
deltage i en fælles pinse eller sejltur. Der var opbakning til dette og der blev straks sammensat et
festudvalg bestående af Ketty, Mona, Linda og Mona K.
Hvis der er andre der har forslag til sådanne ture må de gerne henvende sig til bestyrelsen, der så
videregiver forslagene til festudvalget.
Niels Kvisgaard foreslog nedsættelse af kontingent eller indsættelse på en højrentekonti, dette blev
nedstemt.
Christen Koch foreslog delvis investeringer af klubbens indestående, dette blev nedstemt.
Kurt Thryde spurgte om fremgangsmåden for indkøb af de nye bådstativer, der blev foreslået at
man mødte op til havnens generalforsamling for svar på disse spørgsmål.
Christen Koch kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, sat at dagordenen var blevet
behandlet. Takkede for god ro og orden.
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