SEJLKLUBBEN ESRUM SØ
Referat af generalforsamling i SES
Torsdag den 19. februar 2009 KL. 19.00-20.00

Deltagere:
Fra bestyrelsen: Hans Egon Møller (formand), Erik Kristensen, Peter WestNielsen, Michael Andersen og Cathrine Munchaus. Suppleanter: Claus Møller
Revisor: John Friis.
Medlemmer: 12 medlemmer (seniorer)

DAGSORDEN
Hans Egon Møller bød velkommen.
1.

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

2.

Formanden aflægger beretning
Formanden aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. Beretningen
vedlagt som bilag..

3.

Årsregnskabet for 2008 forelægges til godkendelse
Erik Kristensen gennemgik og kommenterede årsregnskabet.
Forbehold fra revisor: Revisor havde ingen påtegninger
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). Der var kommentarer
omkring forsikringer, nogle medlemmer syntes det var meget vi betalte,
og der blev sat spørgsmålstegn ved om det er nødvendigt, at 606’erne er
kasko forsikret, bestyrelsen vil overveje dette.
Bestyrelsen indstiller, at der ikke kommer kontingentforhøjelser eller
forhøjelse på bådpladsleje m.m.

Budgettet blev godkendt enstemmigt.
5.

Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg var Erik Kristensen og Cathrine Munchaus og ingen af disse
ønskede genvalg. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev enstemmigt
valgt Merete Becker-Larsen og Jens Høyer Olsen
Alle 3 suppleanter ønskede genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Hans Egon Møller
Merete Becker-Larsen
Peter West-Nielsen
Michael Andersen
Jens Høyer Olsen
Suppleanter:
Claus Møller
Annette Bredahl
Jørn Bredahl

6.

Valg af revisor
John Friis Christensen blev genvalgt.

7.

Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var indkommet.

8.

Eventuelt
Under eventuelt blev der ytret utilfredshed med ordenen af visse af de
både der ligger i havnen. Der var utilfredshed med, at bestyrelsen forrige
forår havde fremsendt retningslinier hvor det fremgik, at bådejer skulle
holde et minimum af orden, men at bestyrelsen ikke håndhævede dette.
Bestyrelsen lovede, at gøre mere ved dette.
Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter Tage
serverede forloren skildpadde for medlemmerne.

Referent: Peter West-Nielsen

Dirigent: Børge Østergård

