Generalforsamling i Sejlforeningen Enighed
Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.30
29 fremmøde inkl. bestyrelsen
Valg af dirigent.
Lars Munk valgt som dirigent
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt
Nedsættelse af stemmeudvalg.
Nuser og Gunnar udpeges som stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning for det forgående år.
”Vi er nu 117 medlemmer hvoraf 99 er aktive, 14 kontingentfrie og 4 passive.
Enigheden har modtaget mange pladsansøgninger. Heraf 32 fra relevante ansøgere.
Vi har optaget 12 både og 4 båder er blevet udskiftet til anden model.
4 af de nye både er endnu ikke kommet til Sydhavnen.
Vi har købt skuret - med ret til at bruge jorden, så vi har nu lidt mere vinteropbevaringsplads.
Pladsen er blevet opdateret med flere stikkontakter og endnu en vandhane.
Værkstedet er blevet opryddet og opdateret med mere værktøj.
Jazz aftenen er blevet overtaget af nye kræfter, og det blev til et rigtig godt arrangement. Vi
håber at det nye hold har mod på at fortsætte.
Nytårskur er som sædvanligt blevet afholdt.
Vi har gennemgået stigerne på broen - der skal ske en opdatering af stigerne. Det skal med
maling tydeligere markeres placeringen af stigerne langs broen, så vi højner sikkerheden.”
Spørgsmål til bestyrelsen:
Er det ikke absét der skal sørger for stigerne?
Jo, det er det men det er godt at få gennemgået det.
Kan vi ikke lave en arbejdsdag og få skuret revet net?
Det er klart en mulighed. En anden løsning er at få det fjernet mod betaling
Bestyrelsens beretning er godkendt af generalforsamlingen.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det
indeværende år.
Regnskabet blev gennemgået i store træk (regnskabet vedhæftes referatet som bilag)
Regnskabet har i 2016 givet overskud - f.eks. forbi vi er gode til at merudleje bropladser ud - når
et medlem ikke bruger sin plads i en periode, lejes den og hermed kommer der dobbelt indtægt.
Regnskabet er godkendt.
Gennemgang af budget
Budget er godkendt.
Behandling af indkomne forslag.
3 forslag fra Erik (forslagene er vedhæftet som pdf)
1 ingen imod - forslaget vedtaget
2 ingen imod - forslaget vedtaget
3 Skal bestyrelsen arbejde med en vedtægtsændring? Ja

Spørgsmål fra medlem:
Er bestyrelsen ikke dækket af en forsikring
Erik mener ikke det er tilfældet - Det skal undersøges nærmere så vi kan få en ansvarsforsikring
til bestyrelsen
1 forslag fra Kell:
1 Søsætning ændres til faste weekender - ikke vedtaget
Men bestyrelsen opfordres til at se på om man kan finde en god og fleksibel (og social) måde at
gøre det på.
5 Fastsættelse af kontingent med mere samt kasserens vederlag.
Godkendt
6 Valg af formand i lige årstal. Vi skal dog vælge en ny formand. På valg er John Ib
Jensen ”skipper”. Modtager ikke genvalg,
Carl Christian stiller op som formandskandidat - valgt
7 Valg af kasserer i ulige årstal. Vi valg er Margit Kleven. Modtager genvalg
Margit modtager genvalg som kasser
Lene stiller op som kasser
Der afholdes en skriftlig afstemning - 29 stemmer:
2 blanke, 6 stemmer på Margit og 21 stemmer på Lene

Valg af den øvrige bestyrelse, tre medlemmer i lige årstal og to medlemmer i ulige
årstal. På valg er Erik Schmidt og Amanda Skov. Ingen modtager genvalg.
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer (Carls plads i bestyrelsen skal besættes)
Jacob Beck stiller op - valgt
Kell Andersen stiller op - valgt
Marianne Sølve stiller op - valgt
Valg af suppleanter til bestyrelsen, et medlem i lige årstal og et medlem i ulige årstal.
Vi har pt. ingen suppleanter
Jesper stiller op - valgt
Simon stiller op - valgt
Det aftales på første bestyrelsesmøde hvem der sidder i 1 år og i 2 år
Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. På valg er, Lars Munk og Lars Holmsgaard
Suppleant: Niels Henrik Rønnfeldt.
Lars Munk og Lars Holmsgaard genvælges
Revisor suppleant: Erik
Valg af en sejleder. På valg er Claus Bertung. Modtager genvalg.
Claus genvælges
Sejlerskolen: Jens Jørgen står for undervisningen og ønsker frivillige hjælpere
Eventuelt.
Der skal nedsættes et festudvalg
Jens Jørgen, Jacob Rabeck, Kell Andersen, Jesper og Michael blev festudvalg.
Der er et ønske om at få adgang til hinandens telefonnumre - bestyrelsen kan spørger
medlemmerne om de ønsker deres nummer offentliggjort.
Det kan findes på klubbens hjemmeside - hvis man går ind og klikker på en båd (navn), så
kommer oplysningerne om ejeren frem.
Der er forslag om at få et lag perlesten på pladsen, så vi undgår al den jord på pladsen.
Før man kan lægge mere på, skal der først graves en del af.
Forslag om at komfuret skiftes ud - bestyrelsen ser på det
Forslag til at åbne op for brug af det lille rum samt opdatering af udsmykningen i klubhuset.
Der er et udvalg der skal ind over, hvis der er ønsker om at lave om i klubhuset bl.a. Jens
Jørgen sidder i det udvalg.
Tak til Skipper, Erik, Amanda og Margit for godt arbejde i bestyrelsen.

