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Generalforsamling
torsdag den 24. februar 2011 kl. 19.00
Afholdt i SES klubhus, Sørup.

Deltagere: 10 medlemmer mødt og bestyrelsen med suppleanter.

Referat
1. Valg af dirigent - Børge 0stergaard valgt.
Dirigenten konstaterer at mødet er indkaldt rettidigt.

2. Formandens beretning
Formand Hans Egon Møller aflægger beretning. Se bilag.
Ingen spørgsmål, men enkelte bemærkninger vedr. 4-6 indbrud i
grejrum. De er meldt til politiet. Der er foretaget forsekllige tiltag for
at få det begrænset, bl.a. ved ekstra lås og stål container til
brændstof.

3. Årsregnskab
Gennemgået at kassereren Jens Høyer Olsen. Se bilag.
Regnskabet godkendt uden kommentarer.

4. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag fra bestyrelsen.
Budget: gennemgået af kassereren. Se bilag. Budget vedtaget.
Kontingent: Bestyrelsen forslår mindre stigning på pladsleje i havnen.
Kontingent foreslås uændret. - Dette vedtaget med applaus.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter
på valg er Merete Becker-Larsen og Jens Høyer Olsen. Begge vil gerne
fortsætter og genvælges.
Suppleanter: Børge 0stergaard ønsker ikke at fortsætte.
Martin Yde blev foreslået og accepterede valget.
Flemming Tagen - havnefoged, fortsætter.
Stig Munchaus - medlemsadministration, fortsætter.
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6. Valg af revisor
John Friis valgt igen med applaus.

7. Forslag fra medlemmerne.
Ingen indkomne forslag

8. Eventuelt
Der ønskes støm til nyt elektrisk spil ved jolle-slæbestedet
indermolen. Det overvejes af bestyrelsen.

på

Der ønskes frisk vand på havnen til rengøring af joller specilt i
forbindelse med alger og tang/søgræs-vækst i havnen. Det overvejes
i bestyrelsen.
Der er ingen umiddelbare forslag til afhjælpning af alger og tang i
havnen. Der drøftes forskellige muligheder og omkostninger herunder
de undersøgelser bestyrelsen har foretaget. "Skoven" har ikke været
indstillet på at deltage i afhjælpning.
Det foreslås, at der etableres lys på det af Børge nyrenoverede skilt
på klubhuset.

24.02.2011
Referent og bestyrelsesmedlem
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Formand Hans Egon Møller

Kasserer Jens Høyer Olsen

Claus Møller

