Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 23. januar 2014 på Køge
Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for de forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og indskud
6. Valg af formand på lige år
7. Valg af kasserer på ulige år
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer samt i revisorsuppleant
11. Havnebestyrelsens orientering
12. Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen
13. Valg af udvalg
14. Eventuelt
Ad 1 Valg af dirigent
Formand Jan Engel bød velkommen til klubben 17. generalforsamling, med en særlig velkomst til
medlemmer, der ikke havde deltaget før. Ifølge vedtægterne skulle de fremmødte vælge en dirigent for generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslog Christen Koch.
Christen Koch blev valgt.
Christen Koch takkede for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han konstaterede, at der var 13 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste, at det havde været et stille år for sejlklubben. Bestyrelsen vil som et nyt tiltag
prøve at få et 1.hjælpskursus gennemført. Der er p.t. 14 tilmeldte, så kurset vil blive gennemført.
Han konkluderede endvidere, at medlemmerne må være godt tilfredse, når ikke flere møder frem til
generalforsamlingen.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2012 til 31.10.2013 og budget for perioden
1.11.2013 til 30.10.2014
Poul Bengtsen oplyste, at regnskabet var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet holder sig fint indenfor budgettet. Der er lidt færre indtægter og lidt færre udgifter. Det betyder, at der er en lidt større kassebeholdning end året før. Der har været en afgang på
24 medlemmer, men der er kommet 23 nye til, og måske er der yderligere 1 medlem på vej.
Poul Bengtsen oplyste endvidere, at medlemmer, der melder sig ind i de sidste 3 måneder inden
årsafslutning, får deres indbetaling overført til det efterfølgende år.
Benny Andersen ønskede oplyst, hvorfor klubben var medlem af Tursejlerforeningen.
Poul Bengtsen oplyste, at det var for at medlemmerne kunne få rabat på deres medlemskab af
Tursejlerne.
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Vitus Schmidt bemærkede, at det også betyder, at den enkelte kan få en billig ansvarsforsikring,
da det er en del af kontingentet til Tursejlerne (kontingentet med rabat er på 335 kr. årligt).
Christen Koch kom et forslag om, at klubben skulle investere i værdipapirer – eller prøve at forhandle sig frem til en højere rente.
Der var ikke tilslutning til investering, men forsamlingen var enige om, at man skulle prøve at få en
højere rentetilskrivning – eventuelt var at binde en sum i en længere periode.
Knud Røslaw bemærkede, at man også kunne lave nogle flere aktiviteter for pengene, f.eks. en
fælles sejltur, grillfest el. lign.
Der var også forslag om en fælles standerhejsning.
Regnskab og budget blev godkendt.
Ad 4) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Ad 5) Fastsættelse af kontingent og indskud
Poul Bengtsen foreslog uændret kontingent og indskud. Forsamlingen godkendte forslagene.
Ad 6) Valg af formand på lige år
Jan Engel blev genvalgt for yderligere 2 år. Han bemærkede, at det var hans sidste periode som
formand.
Ad 7) Valg af kasserer på ulige år (udgår)
Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse
Jan Engel oplyste, at Peter Brandt Hansen stoppede som bestyrelsesmedlem. Han forslog Jan
Fjord Jensen som nyt medlem. Jan Fjord Jensen blev valgt, og der var genvalg til den øvrige bestyrelse.
Ad 9) Valg af suppleanter
Leo Maurer blev genvalgt.
Ad 10) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
Christen Koch og Vitus Schmidt til valgt til revisorer. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.
Ad 11) Havnebestyrelsens orientering
Jan Engel oplyste, at der i løbet at året var sket ændring af broen ved indkørslen, hvori også indgår ny gang og cykelsti, samt rækværk.
Der er sket udskiftning af dørene i mastehuset, da de gamle ikke kunne lukkes.
Der er blevet asfalteret ved indkørselsvejen, og i den forbindelse er der sket en sænkning af kantsten for kørsel med kranen.
Der er etableret nye fyr på mole og overetfyr med solcelleanlæg.
Træværket ved indsejlingen er blevet malet.
Der er sket uddybning og fjernelse af sten ved tankanlægget, så der nu er meget bedre plads.
Der er etableret et nyt trådløst wi-fi anlæg i havnen. Det skal endeligt testes, når sæsonen går i
gang.
Der er blevet lagt ekstra sten på digerne bag mastehuset.
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Knud Jensen oplyste, at efter der er sket udbedring af belægningen ved bro 15, så har det betydet, at elstanderen står i vand. Det er ikke hensigtsmæssigt, når man skal sætte el til.
Skraldespanden i området er blevet flyttet. Havnefogeden henviser til skraldepladsen.
Rolf Madsen ønskede oplyst, hvorfor skraldespanden var blevet flyttet.
Jan Engel oplyste, at det var på grund af svineri – fugle o.lign. tømte skraldespandene.
Vitus Schmidt efterlyste skilte, der henviste til containerpladsen.
Jan Engel ville medtage ønskerne til havnebestyrelsen.
Ad 12) Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen
Jan Engel og Rolf Madsen blev genvalgt.
Ad 14) Eventuelt
Knud Røslaw bemærkede, at han gerne ville være en del af et festudvalg.
Der var opbakning til udvalget, der skal komme med forslag til initiativer, og udmøntning vil ske i
samarbejde med bestyrelsen.
Poul Bengtsen foreslog, at klubben afholder en foredragsaften. Der kan lånes lokaler af kommunen. Der var opbakning til forslaget.
Jan Engel takkede Peter Brandt Hansen for hans arbejde i bestyrelsen.
Christen Koch foreslog, at der fremover skete indkaldelse til generalforsamlingen via e-mail.
I den forbindelse blev det besluttet, at opfordre alle medlemmer til at sende deres e-mail-adresse til
kassereren poulbengtsen@gmail.com
Christen Koch kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, og at dagsordenen var blevet
behandlet. Han takkede for god ro og orden.

3

