Ordinær generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 28. januar 2016 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 19. generalforsamling, til nye som gamle medlemmer. Han bød også velkommen til havnefoged Ole Wamberg, som havde lovet at svare på
spørgsmål under eventuelt og fortælle lidt om projekt Vild med Vand.
Ifølge vedtægterne skulle de fremmødte vælge en dirigent for generalforsamlingen, og bestyrelsen
foreslog Kent Nørgaard.
Kent Nørgaard blev valgt.
Kent Nørgaard takkede for valgte, og bemærkede, at han håbede, at vi fik en god og saglig debat.
Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelse var modtaget
før jul.
Han konstaterede, at der er 31 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Liss Schmidt blev valgt som referent.
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Jan Engel oplyste, at det havde været et godt år for Greve Sejlklub med tilgang af mange nye
medlemmer. Der er nu 150 medlemmer.
Klubben har fået en ny flagstang, og i forbindelse med standerhejsningen var der en rigtig hyggelig
dag, hvor der blev serveret grillpølser med tilhørende drikkevarer. Det arrangement bliver gentaget i 2016, hvor ”festudvalget” Viola og Liss vil prøve at gentage succesen.
Dagen for standerhejsningen bliver lørdag den 16. april 2016 kl. 12.00.
Jan fortalte endvidere, at der i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, var blevet
indbudt til et besøg hos en sejlmager den 8. marts, men da der p.t. kun var 3 tilmeldinger, så bliver
arrangementet nok droppet, og så må klubben prøve at finde på noget andet.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og forsamlingen godkendte beretningen.
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Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden 1.11.2014 til 31.10.2015 og budget for perioden
1.11.2015 til 30.10.2016
Kassereren Poul Bentgsen var på ferie, og i hans fravær forelagde Vitus Schmidt regnskabet.
Han oplyste, at der havde været et underskud – klubbens første – men at det skyldes, at der er
indkøbt nye standere til bådene og store til flagstangen, hvilket også fremgik at budgettet for 2015.
Vitus fremlagde endvidere budgettet for 2016, hvor der kalkuleres med et lille overskud.
Regnskab og budget blev godkendt.
Ad 4) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Ad 5) Fastsættelse af kontingent og indskud
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og indskud. Forsamlingen godkendte forslagene.
Ad 6) Valg af formand på lige år
Jan Engel blev valgt som formand.
Ad 7) Valg af kasserer på ulige år (udgår)
Ad 8) Valg/konstituering af øvrige bestyrelse
Jan Fjord Jensen, Rolf Madsen og Leo Maurer (der er indtrådt i stedet for Benny Andersen) blev
valgt.
Ad 9) Valg af suppleanter
Vitus Schmidt blev valgt som ny suppleant.
Ad 10) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant
Christen Koch og Kent Nørgaard blev valgt til revisorer. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.
Ad 11) Havnebestyrelsens orientering
Jan Engel oplyste, at der var opstillet et nyt klatrestativ samt en tumler ved ishuset. Det er sket, for
at kunne tilbyde noget til unge mennesker med børn, som at den vej kan blive interesseret i havnelivet, og dermed blive potentielle nye sejlere.
Der er også blevet etableret 2 stk. brodæk ud over stendiget i mellem bro 14/15 samt 5/6. Han
bemærkede, at det glæder ”fiskeklubben” meget, de har allerede opmålt, hvor mange bænke, der
kan stå der. Jan bemærkede endvidere, at det jo kunne være, at de ville invitere til en gang fiskesmagning en gang i mellem.
Beredskabsstyrelsen har også opstillet et grej skur bag mastehuset. Dette til opbevaring af udstyr
til sikring af havnen ved eventuelle forureninger.
Vitus Schmidt spurgte om der bliver sat bænke og borde på de nye brodæk.
Jan Engel oplyste, at det gør havnen.
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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.
Ole takkede for invitationen. Han oplyste, at der allerede er indkøbt bænke og borde til de nye brodæk, men at de først bliver sat ud til foråret.
Han fortalte også, at der er blevet sat et nyt gyngestativ op på græsplænen.
Han fortalte endvidere, at Hundige Havn deltager projektet Vild med Vand, som løber af stablen
den 29. maj 2016. Det sker i samarbejde med Mågen. Der er allerede arrangeret sejlads med modelbåde m.v. og småbådsklubben vil også deltage.
Han opfordrede så mange som muligt at deltage i dagen, for at skabe liv på havnen, og ville meget
gerne have sejlere, der ville melde sig til at sejle med gæster.
Dagen er arrangeret for at skabe mere liv og havnene og tiltrække nye medlemmer.
I den anledning bemærkede han, at det er vigtigt, at vi alle tager godt i mod nye medlemmer i havnen, også gerne hvis det er nogle, der er ude at besigtige havnen.
Vitus Schmidt spurgte til el standerne på broerne, som har været defekte.
Ole oplyste, at der er sket reparation af alle standerne. Han opfordrede i den anledning til, at hvis
man har problemer med strømmen på båden, at man tjekker båden først, da standerne brænder
af, hvis der er fejlstrøm.
Han efterlyste gode ideer til redningsstiger. Havnen vil gerne have flere, og har prøvet forskellige
modeller, men vil gerne have nye forslag.
Jørgen Houmann foreslog en oprydning på havnen – eventuelt ved frivilligt arbejde. Det er især
lige når man kommer ind på havnen, at det ikke ser så kønt ud.
Jan Engel bemærkede, at det var et godt forslag, som han ville gå videre med.
Kent Nørgaard kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, og at dagsordenen var blevet
behandlet. Han takkede for god ro og orden og ønskede velbekomme.
Liss Schmidt
referent
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