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Referat af Ordinær Generalforsamling ¡ SKK, torsdag den 25. juni 2020.

Daqsorden

1. Vafg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen (bilag 1)

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning (er) (bilag 2)

3. Aflæggelse af udvalgsberetninger (bilag 3)

4. Forelæggelse af det revíderede regnskab til godkendelse (bilag 4)

5. Behandling af indkomne forslag:

a. Forslag tilændringer ivand- og landpladsreglementerne (bilag 5)

b. Forslag til bestemmelser for klubbens udvalg (bilag 6)

c. Debatoplæg om arbejdet iden kommende periode (bilag 7)

6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget (bilag I
og 9)

7. Valg af formand (bilag 2 .., dækkende også følgende valg til og med pkt. 14)

8. Valg af næstformand

9. Valg af kasserer

10. Valg af pladsudvalgsformand

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant

14. Valg af ekstern revisor

15. Eventuelt

Der var på generalforsamlíngen drøftelser iform af spørgsmå|, svar, diskussioner og synspunkter
for og imod. Referatet søger kun at nævne de væsentligste træk herfra, men fyldestgørende
referere alle beslutninger jf. vedtægtens g I stk 14.



I det nedenstående er refereret til punkterne i dagsordenen.

Referat

Formand Martin Frandsen bød velkommen.

Ved mødets start var der udleveret 32 stemmesedler.

Ad 1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. På
bestyrelsens vegne foreslog formanden Søren Bager som dirigent og Peter Clemmesen som
referent. Begge blev valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt lovligt ved mail af '18.O2.2O20,
dagsorden med bilag udsendt 31.03.2020. Generalforsamlingen blev udsat på grund af COVID ved
mail af 06.04.2A20. Ny indkaldelse med korrekte bilag udsendt torsdag den 11.06.2020.

Henrik Sieling gjorde opmærksom på at det i dagsordenen punkt 7 er bilag 1 og ikke bilag2.

Note: Jf. bilag t havde Anders Nielsen trukket sig fra valg som bestyrelsessuppleant, og den
oprindelig foreslåede dirigent og referent havde meldt afbud.

Ad2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. Formanden aflagde beretning ved
at henvise til den udsendte skriftlige beretning. Knud Werlin ønskede en drøftelse af forløbet
omkring den afgåede skolechef, da han fandt at beretningen ikke var retvisende på dette område.
Der var flere indlæg i sagen, og man enedes om at konkludere, at den nye bestyrelse skulle tage
op, hvordan man ville håndtere sagen med fokus på det fremadrettede.

Ad 3. Aflæggelse af udvalgsberetninger:

Vedrørende Drifts-og Pladsudvalget: Henrik Sieling oplyste, at da Asbjørn og Søren, fra Plads- og
Driftsudvalget, ikke kunne komme på generalforsamlingen, har man drøftet diskussionerne om
renovering af broerne, som bl,a. har udspillet sig på Facebook. Asbjørn har fremsendt et oplæg, de
har udarbejdet, med et opsamlende afsnit om broernes renovering med forslag til hvordan arbejdet
gribes an og om at der nedsættes en særlig arbejdsgruppe (med interesserede medlemmer og
repræsentanter fra de 2 udvalg), til at lægge op til beslutninger og styre udførelsen af
arbejdsopgaverne. Henrik orienterede om oplægget, der er vedlagt referatet som bilag.

Vedrørende skoleudvalget: Der blev rettet en stor tak til dem, der deltog i arbejdet med at ftytte fra
Bedstes Hus tildet nye lokale.

Sportsudvalget oplyste at man har et ønske om at kunne opstille et pigehold.

Kommunikationsudvalget arbejder på en ny platform til hjemmesiden, der ikke vil ændre
hjemmesiden, men gøre den mere brugervenlig.

Ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasseren forelagde regnskabet.
Et mindre forbrug har givet mere overskud. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Kasseren orienterede om revisorernes skriftlige bemærkninger, samt at de havde godkendt
regnskabet.

Note hvis der kun kom

indholdet omklassificeret til byggeaffald med deraf følgende øgede omkostninger



Sign

Clemmesen

sig

Ad5

a

Behandling af indkomne forslag:

Forslag tilændringer i vand- og landpladsreglementerne (bilag 5)
Det blev aftalt at punkt 2.11 skulle ændres tif: "Bestyrelsen kan fravige takstforøgelsen og
perioden under særlige omstændigheder, som f.eks. sygdom eller bådistandsættelse. Det
er bådejerens ansvar at ansøge bestyrelsen om fravigelse." Vedtaget med ændringerne.

b. Forslag til bestemmelser for klubbens udvalg (bilag 6)
Forkastet med 14 stemmer imod, 11 for

c. Debatoplæg om arbejdet iden kommende periode (bilag 7)
Taget tilefterretning som arbejdsoplæg til den nye bestyrelse

Ad 6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget (bilag
I og 9). Kassereren oplyste at der ikke kommer takstforhøjelser eller ændring af pladslejen i år.

Takstbladet vedtaget.

Ad 7. Valg af formand: Henrik Sengeløv valgt til formand

B. Valg af næstformand: Carsten Christoffersen valgt til næstformand

9. Valg af kasserer: Sten Emborg fortsætter 1 år

10. Valg af pladsudvalgsformand: Asbjørn Jørgensen nyvalg. 2 år

11. Valg at øvrige bestyrelsesmedlemmer: Valgt som antørt. i Bilag I

12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Hans Borgstrøm valgt for 1 år.

13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant: Valgt som anført i Bilag 1

14. Valg af ekstern revisor: Som indstillet af bestyrelsen jvf Bilag I

15. Eventuelt.

Der blev rettet en stor tak til den afgående formand Martin Frandsen.

Bestyrelsen rettede en stor tak til den afgåede skolechef Grete Ørskov for hendes mangeårige
indsats i sejlerskolen.

Erik Krag-Hansen orienterede om Dansk Sejlunions planer om en nedlæggelse af
Svanemøllekredsen, og muligheden for associerede klubber i stedet. Erik efterlyste en person til
bestyrelsen i kredsen, gerne en fra Sejlskolen.

Erik orienterede endvidere om det kommende arbejde på Havnetunnelen og dets konsekvenser for
klubberne i området. Derforefindes en folder på Vejdirektoratets hjemmeside. lnformationerne
lægges på hjemmesiden.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.


