SEJLKLUBBBEN ESRUM SØ
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN
DEN 26 FEBRUAR 2004.

Generalforsamlingen blev afholdt i sejlklubbens lokaler Sørupvej
1, Fredensborg.

andet, at klubben har fået en ny hjemmeside, igangsat af Anders
Thorlaksen og opfordrede til at man nu brugte den.
Beretningen sluttede med en stor tak til trænere, instruktører og
redaktør der alle har brugt meget tid på at holde klubbens
aktiviteter i gang.
Også en tak til en meget arbejdsom bestyrelse for et stort og godt
stykke arbejde.
Formandens beretning er i sin helhed gengivet andet sted i bladet.

Velkomst ved formanden:
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Kurt Øland Schimmel som dirigent –
Kurt blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at
generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning:
Formanden indledte sin beretning med en orientering om havnens
fremtidige moderniseringsplan.
Der er nu udarbejdet en tilstandsrapport og finansieringsplan over
havnen.
Første etape drejer sig om udskiftning af bolværket ved kranen og
den inderste del af øerne - anden etape drejer sig om etablering af
en træbro langs med de yderste af øerne – samme type som den
nylig opførte langs ydermolen.
Tilstandsrapport og finansieringsplan er endnu ikke vedtaget.
Formanden gik derefter over til den egentlige beretning.
Beretningen begyndte med et lille tilbageblik på hvad der er sket i
klubben i den forløbne sæson
Formanden startede med de materielle rammer og gennemgik
derefter klubbens aktiviteter i det forløbne år og nævnte bla.

Sejlklubbens hjemmeside blev gennemgået af Anders Thorlaksen.
Layoutet er en af Danmarks mest besøgte hjemmesider hvor vi er
bundet op til. Hjemmesiden er gratis og der blev opfordret til, at
alle tilmeldte sig som skribent på hjemmesiden idet det er et rigtig
godt kommunikationsmiddel for klubben.
Hans Heltborg spurgte om man kunne indmelde sig på
hjemmesiden – det kan man.
Børge Østergaard spurgte om kontakten til hvad angår -rettelser
foretages af Anders.
Beretningen blev herefter godkendt.
3&4 Årsregnskab forelægges til godkendelse
Forslag fra bestyrelsen:
Dirigenten foreslog, at punkterne årsregnskab og budgetforslag
blev lagt sammen – hvilket blev godkendt.
Kasseren gennemgik det reviderede regnskab for 2003 og
budgettet for 2004.
John Friis har revideret regnskabet for 2003, revisionen har ikke
givet anledning til forbehold.
Kontingent for 2004 er uændret.
Regnskab for 2003 og budget for 2004 blev godkendt.
Regnskab og budget kan ses andet sted i bladet.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
I lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer:
Som formand blev Børge Østergaard genvalgt.
Gitte Heltborg genvalgt og Peter West - Nielsen blev valgt
som nyt bestyrelsesmedlem.
Erik Dinsen ønskede at trække sig før tid – grundet stort
arbejdspres. I stedet er Tage Møller Jensen tiltrådt.
Som suppleanter blev Claus Møller og Bjarne E. Jensen genvalgt
og Hans Egon Møller blev valgt som ny suppleant.
6. Valg af revisor:
John Friis blev genvalgt som revisor.
7. Forslag fra medlemmerne:
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.
8. Eventuelt:
Birgit Hansen sagde nej tak til at forsætte som redaktør.
Dirigenten Kurt Schimmel lage op til debat om vi forsat skal have
et klubblad eller om det skal udsendes på e- mail i stedet!
Anders Thorlaksen foreslog, at der blev lavet et godt blad om året
i vinterperioden og resterende 3 blade udkommer på
www.sesinfo.dk Hans Egon Møller bemærkede, at det er ikke alle
der er på nettet – til dem kunne man sende bladet.
Flemmert Danielsen foreslog, at der kom et blad om året ved
sæsonens start og er der kræfter til at nogen syntes det er sjovt at
skrive i bladet !
Børge Østergaard bemærkede, at vi også får sponsorindtægter på
5.000,- kr. om året.
Per Henning gav udtryk for, at forslaget om et årligt nummer i
god kvalitet er en god løsning, men det betinger, at der kommer
tilstrækkelig information til begge løsninger.
Lars Langskov foreslog, at der blev nedsat en kommission der
puffer til for at få materiale til bladet/ hjemmesiden.

Lars Doktor bemærkede, at folk husker ikke at checke
hjemmesiden.
Steen Fritzbøger gjorde opmærksom på, at man kan ikke skrive
om unge mennesker direkte på en offentlig hjemmeside uden de
pågældende giver deres tilladelse.
Hans Heltborg forespurgte om mulighed for at afholde stævner
her på søen for Europa – & Laser joller ca. 70 & 25 stk.
Kapsejladsudvalget er åben for at lave sådanne arrangementer.
Børge Østergaard takkede af gåede bestyrelsesmedlemmer Lars
Langskov og Erik Dinsen for et godt arbejde i bestyrelsen begge har gjort et meget stort arbejde og overrakte begge en
vingave.
Flemming Hansen & Bent Willerslev fra Lion`s i Fredensborg
kom for at overrække årets ungdomspris på 5.000,- kr. til Carsten
Heltborg for hans fine resultater og ihærdige indsats i Europa
jolle klassen.
Børge Østergaard takkede Lion`s repræsentanter for Lion`s hæder
af Carsten.
Generalforsamlingen var hermed afsluttet og dirigenten
takkede for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for god styring af
generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær og
traditionen tro igen sørget for varm skildpadde arrangeret at Tage
Møller Jensen – en stor tak til ham.

______________________
Dirigent: Kurt Schimmel

______________________
Referent: Flemming Tagen

