Referat af - Generalforsamlingen - Torsdag den 29-01-2015 kl. 18.00 på Køge Bugt Kro
Referat af Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2015 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 1 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 klubbens 18. generalforsamling, med en særlig
velkomst til medlemmer, der ikke havde deltaget før, og til havnefoged Ole Wamberg. 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 konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Han konstaterede, at der var 26 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Liss Schmidt blev valgt som referent.
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Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste, der modsat de tidligere år, så var der noget at berette. Der er indkøbt
bærbare computere til formand og kasserer, for at gøre eventuelle udskiftninger i
bestyrelsen lettere, da al korrespondance ligger på computerne.
Klubben har indkøbt en flagstang, der er opstillet mellem bro 10 og 12 ved det nye læskur.
Det er sket for at markere klubbens tilstedeværelse på havnen, og det kan samtidig være et
samlingspunkt for klubbens medlemmer. For at indvie flagstangen, er det aftalt, at der bliver
holdt standerhejsning den 18. april 2015 kl. 12.00. Der vil blive indkøbt lidt øl og vand, og der
vil blive serveret grillpølser.
Der er indkøbt klubstander til den nye flagstang, og der er ligeledes indkøbt nye standere.
Jan Engel oplyste endvidere, at Lis og Kent Nørgaard har indvilliget i at holde foredrag om
sejlads i Caribien m.v., og han spurgte, om der var interesse for et sådan foredrag, for så ville
der blive bestilt lokale i maj.
Der var opbakning til forslaget, og der vil komme nærmere information på hjemmesiden. Jan
opfordrede til at besøge siden indimellem.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2013 til 31.10.2014 og budget for perioden
1.11.2014 til 30.10.2015
Poul Bengtsen oplyste, at regnskabet var sendt ud sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen. Regnskabet holder sig fint indenfor budgettet på trods af indkøb af
computere. Der er p.t 120 medlemmer. Flere har forladt klubben og nye er kommet til.
I 2015 vil der komme lidt lille underskud p.g.a. indkøb af standere, men der er fortsat en
udmærket økonomi i klubben.
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 (udgår)
Ad 7) Valg af kasserer på ulige år
Poul Bengtsen blev genvalgt som kasserer.
Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse
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Jan Fjord Jensen, Benny Andersen og Rolf Madsen blev genvalgt.
Ad 9) Valg af suppleanter
Leo Maurer blev genvalgt.
Ad 10) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
Christen Koch og Vitus Schmidt til genvalgt til revisorer. Der blev ikke valgt en
revisorsuppleant.
Ad 11) Havnebestyrelsens orientering
Jan Engel oplyste, at det grønne område efter indkørslen er blevet belagt med fliser, det er
sket grundet opbevaring af både, der står med mast på.
Greve kommune har opsat et stort læskur imellem bro 10 og 12, det kan bruges som
samlingssted.
Der er etableret vinterbadested bag SKB’s jolleklubhus. Alle er velkomne til at bruge
faciliteterne.
Ishuset har fået tilladelse til at lave en minigolfbane.
Princess-både har opsat spot på deres bro p.g.a. ubudne gæster på bådene.
Claus Møller bemærkede, at flisebelægningen var flot, og spurgte, om de øvrige områder
også ville få samme belægning.
Jan bemærkede, at det ikke var tanken.
Claus Møller opfordrede til, at der blev etableret mere flisebelægning i havnen.
Jan ville tage det med til drøftelse i havnebestyrelsen.
Ad 12) Valg af repræsentant samt suppleant til havnebestyrelsen
Jan Engel og Rolf Madsen blev genvalgt.
Ad 13) Valg af udvalg (udgik)
Ad 14) Eventuelt
Jan Engel gav ordet til havnefoged Ole Wamberg, for at han kunne svare på spørgsmål i
forbindelse med havnen.
Katrine spurgte til flere skraldespande i havnen.
Ole oplyste, at det er affaldsgården, der skal benyttes. Skraldespanden, der er opsat ved bro
15, bliver efter aftale tømt af medlemmerne.
Der vil blive opsat en blå skraldespand i området, for at undgå ispapir og øldåser ligger og
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flyder.
Niels spurgte til hvordan det går med udlejning af havnepladser.
Ole oplyste, at der p.t. er 70 ledige pladser, han bemærkede, at det er havnepladsejerne, der
skal være med til at ”sælge” havnen. Der modtages meget gerne gode forslag til, hvordan
man kan ”sælge” havnen. Et initiativ er f.eks., at man kan ligge gratis i 3 dage.
Mona mente, at der mangle forretningen på havnen – noget man vil sejle efter.
Ole bemærkede, at der er restrektioner på havnen, f.eks. i forbindelse med etablering af
cafe eller restaurant.
Der var en bred snak om hvordan havnen skal fremstå, skal der være store træer, eller er
den grøn nok som den er.
Ole bemærkede, at der var forskellige opfattelser, nogle vil have træer, nogle vil have
åbenhed. Der er plantet flere træer ved havnens indkørsel i forbindelse med renoveringen af
området.
Mona opfordrede til at man kunne lave et udvalg, der kunne besøge andre havne, for at
høre, hvad de gør for at tiltrække forretninger o. lign.
Niels bemærkede, at kommunen burde gøres opmærksom på at havnen er et attraktivt
område, som de kan bruge i deres reklame for kommunen.
Ole bemærkede afslutningsvis, at hvis der er problemer – stort eller småt – så er alle
velkomne på havnekontoret.
Jan Engel takkede Ole for at han var kommet, og for svarene.
Kent Nørgaard kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, og at dagsordenen var
blevet behandlet. Han takkede for god ro og orden.
Liss Schmidt
referent
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