SEJLKLUBBEN ESRUM SØ
Referat af generalforsamling i SES
Torsdag den 21. februar 2008 KL. 19.00-20.00

Deltagere:
Fra bestyrelsen: Hans Egon Møller (formand), Erik Kristensen, Peter WestNielsen, Tage Møller Jensen og Cathrine Munchaus. Suppleanter: Claus Møller,
Annette Bredahl, Jørn Bredahl
Medlemmer: Havnefoged Michael Andersen samt 13 medlemmer (seniorer)

DAGSORDEN
Hans Egon Møller bød velkommen. Generalforsamlingen begyndte
med 1 minuts stilhed, til minde om et af klubbens medlemmer,
Søren Witt, der var afgået ved døden.
1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kurt Schimmel, der enstemmigt blev valgt og
takkede for valget. Herefter konstaterede han, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.

2.

Formanden aflægger beretning
Formandens beretning vedlægges som bilag.
Efterfølgende spørgsmål og bemærkninger:
Stiger i havnen: kommunen har bevilget kr. 9.000, og bestyrelsen
arbejder på at få dem produceret og opsat. Et medlem anbefalede
bestyrelsen at kontakte Tryg Fonden.

3.

Årsregnskabet for 2007 forelægges til godkendelse
Erik Kristensen gennemgik og kommenterede årsregnskabet.
Forbehold fra revisor: bestyrelsen vil fremover ændre procedure med
hensyn til rykkere og opfølgning.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4.

Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af budgetforslag
samt fastlæggelse af kontingent
Ingen forslag fra bestyrelsen.

Erik gennemgik budgettet (en del af regnskabet).
2 poster (kr. 5.000 og kr. 7.000) var placeret under budget for senior
afdeling, men skulle have været placeret under budget for junior
afdeling, men det ændrer ikke ved det samlede budget.
Bestyrelsen indstiller, at der ikke kommer kontingentforhøjelser eller
forhøjelse på bådpladsleje m.m.
Et medlem foreslog forhøjelse af kontingentet for optimistsejlerne, set i
lyset af, hvad det koster i andre klubber, hvad andre fritidsinteresser
koster samt det forhold, at der er behov for nyanskaffelser i
optimistafdelingen. Flere medlemmer var uenige. Historisk set har
mange haft egne joller, p.t. er alle joller der sejles i klubjoller. I nogle
klubber kan de bedre optimistsejlere leje nyere både med bedre udstyr i
klubben. Bestyrelsen drøfter det og kommer med orientering/forslag til
næste generalforsamling.
Budgettet blev godkendt enstemmigt.
5.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Hans Egon Møller og Peter West-Nielsen ønsker genvalg og blev
enstemmigt genvalgt. Tage Møller Jensen ønskede ikke genvalg, og
Michael Andersen (havnefogeden) blev enstemmigt valgt som nyt
bestyrelsesmedlem.
Alle 3 suppleanter ønskede genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Hans Egon Møller
Erik Kristensen
Peter West-Nielsen
Michael Andersen
Cathrine Munchaus
Suppleanter:
Claus Møller
Annette Bredahl
Jørn Bredahl

6.

Valg af revisor
John Friis Christensen blev genvalgt.

7.

Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var indkommet.
Et medlem foreslog, at bestemmelse i vedtægterne om
indmeldelsesgebyr fjernes. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr p.t.
Vedtægter er meget svære at ændre (kræver generalforsamling eller

ekstraordinær generalforsamling). Enighed om, at det ikke ændres p.t.
8.

Eventuelt
Havnefogeden gjorde medlemmerne opmærksom på de nye regler for at
få både i vandet og på land. Husk at booke tid på hjemmesiden fra ca. 1.
marts til isætning enten 5. april eller 26. april. I år har bestyrelsen
besluttet, at der er et par uger mellem de to isætnings- og
optagningstider, da nogle bådejere har ønsket at komme tidligere i
vandet og senere på land. Bestyrelsen evaluerer efterfølgende den nye
procedure.
Et medlem har problem med, at optimistjoller ligger på slæbestedet, så
hans jolle ikke kan sættes i vandet. Havnefogeden kigger på det, og
bestyrelsen/Claus og havnefogeden hjælper med at sørge for, at der
fremover er plads ved slæbestedet.
Bestyrelsen og formanden og medlemmerne takkede Tage Møller Jensen
for det store arbejde, han har udført for klubben og bestyrelsen i mange
år. Han fortsætter som bådsmand på en af klubbådene (Enfoldigheden).

Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter Tage
serverede forloren skildpadde for medlemmerne.

Referent: Cathrine Munchaus

Dirigent: Kurt Schimmel

