Referat af ordinær generalforsamling i Skive Sejlklub
tirsdag den 20. marts kl 19:00 i Skive Sejlklubs lokaler.
Dagsordenen var:
Til generalforsamlingen var der fremmødt 27 stemmeberettigede medlemmer af klubbens
178 medlemmer.
Formanden bød velkommen og foreslog som punkt 1 på dagsordenen Gitte Søgaard som
dirigent
1. Valg af dirigent.
Valgt blev Gitte Søgaard, som takkede for valget.
Gitte Søgaard gennemgik dagsordenen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig. Ligeledes har regnskabet været fremlagt korrekt jf.
vedtægterne.
Ingen havde yderligere kommentarer til dagsordenen.
Som stemmetællere valgtes: Phillip Rohde og Jytte Ravnsborg.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden fremlagde beretningen, som generalforsamlingen tog til efterretning.
Formandens beretning er vedlagt referatet som bilag 1.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
kommende år.
Revisor Per Bonnevie fremlagde på kasserens vegne det reviderede regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt efter revisoren havde besvaret spørgsmål fra
medlemmerne.
Revisor Per Bonnevie fremlagde på kasserens vegne det reviderede regnskab for ”Skive
Sejlklubs Jubilæumsfond”.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Revisor Per Bonnevie fremlagde på kasserens vegne det budgettet.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
a) Bestyrelsen ønskede at høre generalforsamlingen on opførelsen af et masteskur.
Bestyresen ønskede gen bemyndigelse til at anvende op til 125.000 inkl. MOMS og der
ydes et kommunalt tilskud på kr 30.000.
21 stemmer for 3 stemmer imod 2 stemmer hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
b) Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens mening om, at bestyrelsen udarbejder en
kontrakt, der skal underskrives af de, der benytter vinterliggepladsen. Bestyrelsen trak
forslaget som beslutningsforslag for i stedet at drøfte det under eventuelt.
c) Bestyrelsen havde fremsat et forslag til vedtægtsændringer, der indebærer at bestyrelsens
størrelse ændres fra 7 til 5 personer og der så vidt muligt vælges to personer til de stående
udvalg.
For stemte 26. Imod stemte 0. 1 stemte hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent og pladsleje.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: kr 600 pr år samt leje af vinterpladsplads: kr 600 pr
og leje af sommerplads: kr 600 pr sommer. Efter en debat blev bestyrelsens forslag vedtaget
efter skriftlig afstemning og det blev afgivet 12 stemmer for. 11 imod og 4 stemte hverken for
eller imod.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år, 3 i ulige år).
På valg er var år
Søren Johnsen (modtager genvalg)
Per Svendsen (modtager genvalg)
Ulrich Predelli (modtager ikke genvalg)
Glenn Riis Skov (modtager ikke genvalg
Følgende blev yderligere opstillet til valget:
Phillip Rohde
Morten Lykke
Da der ikke blev opstillet yderligere kandidater er de opstillede eenstemmigt valgt.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg var:
Første suppleant Phillip Rohde blev valgt til bestyrelsen
Opstillet som kandidat: Søren Koitzsch
Anden suppleant: Niels Jørgen Hedevang.
Da der ikke blev opstillet yderligere kandidater er de opstillede eenstemmigt valgt.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg var
Michael Møller.
Kenneth Fuglsang.
Knud Erik Sørensen.
De pågældende blev eenstemmigt genvalgt.
9. Valg til faste udvalg.
a. Kapsejladsudvalg:
Nuværende medlemmer ønskede ikke genvalg:
Niels Sohn
Niels Jørgen Hedevang
Glenn Riis Skov
Valgt blev:
Phillip Rohde
Martin Breum Mikkelsen.
De pågældende påtog sig at undersøge grundlaget for at sejle kapsejlads fremover.
b. Arrangementsudvalg
Nuværende medlemmer ønskede ikke genvalg:
Sune Kjems
Glenn Riis Skov
Valgt blev:
Claus Bjerre
Ulrich Predelli
c. Klubhus
Nuværende medlemmer:
Ib Sohn (fraværende og havde ikke givet tilsagn om evt. genvalg)
Per Svendsen
John Stephansen (fraværende og havde ikke givet tilsagn om evt. genvalg)
Valgt blev:
Per Svendsen
Niels Jørgen Hedevang
d. Ungdomsudvalg

Nuværende medlemmer:
Phillip Rohde
Søren Johnsen
Begge blev valgt igen
e. Sommer/Vinterplads
Nuværende medlemmer ønskede ikke genvalg:
Kurt Jensen
Jens Viborg
Valgt blev:
Ole Madsen
Niels Jørgen Hedevang.
10. Eventuelt.
Der blev forespurgt, hvilke regler, der er for brug af klubhuset. Bestyrelsen redegjorde
mundtligt for reglerne og lovede at skrive reglerne på hjemmesiden.
Der kom yderligere et forslag til placering af masteskuret.
Bestyrelsen ønskede tilkendegivet, hvad generalforsamlingen mente om en eventuel
formulering af en egentlig kontrakt for brugerne af vinterliggepladsen. Det blev nævnt, at
Struer Havn har nået en løsning på et tilsvarende problem. Det blev foreslået, at hvert stativ
skulle forsynes med et skilt med ejers navn. Skiltet udleveres i forbindelse med indgåelse af
lejekontrakt.
Der var ikke yderlige punkter under eventuelt.
Dirigenten takkede for god ro og orden

