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Referat
1. Valg af dirigent

Børge Østergaard blev foreslået til dirigent og valgt med applaus.
Dirigenten afdækker at generalforsamlingen er lovligt varslet.
2. Formanden aflægger beretning

Beretningen blev forelagt og godkent, se denne på www.sesinfo.dk
under Bestyrelse/genforsamling. Der er noteret 148 medlemmer,
heraf 23 juniorer. En ny lejeaftale med Skov- og Naturstyrelsen er
ved at blive indgået. Der er indkøbt og udlagt en ny
flydebro/bølgebryder ved havneindløbet. Klubhuset er blevet malet
udvendigt, udgifter afholdt af Fredensborg Kommune (ejer af huset).
3. Årsregnskabet foreliggese til godkendelse

Årsregnskabet blev forelagt af kasseren og efterfølgende godkendt.
Vedligehold af bro ved ydermolen er bekosteligt.
4. Forslag fra bestyrelsen




Budget for 2018 blev fremlagt af kasseren og godkendt.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uforandret
kontingent. Pris for havneplads, vinterplads m.m. er planlagt at
blive hævet.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg:
Thomas Effesen (næstfomand) modtager genvalg. Applus
Merete Becker Larsne (kasserer) modtager genvalg. Applaus.
Børge Østergaard (suppleant) modtager genvalg. Applaus.
Flemming Tagen (suppleant) modtager genvalg. Applus.
Bo Svensmark (nu tidl. suppleant) udtræder i løbet af foråret.
Henrik Aalborg Nielsen blev nyvalgt suppleant. Applaus.
6. Valg af revisor

John Friis Christensen er genvalgt til revisor. Applaus.
7. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.
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8. Eventuelt

Der blev fremsat ønske om anskaffelse af opti-jolle-trailer. Det blev
foreslået fra bestyrelsen at søge fonde som ved tidl. anskaffelser.
Vedr. ”indbo-forsikring” blev det påpeget at sikre sig det også dækker
sejludstyr (primært jollesejl), der opbevares i grejrummet. Det bliver
undersøgt af forsikringsansvarlige i bestyrelsen.
Der indkaldes til nyt planlægningsmøde for bro-renovering-udviddelse
ved ydermolen d. 23. marts.
Børge Østergaard holder foredrag/indlæg om isbryder S/S Bjørn i
marts.
Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
11 medlemmer var til stede + bestyrelsen (-Thomas og -Lars) og
suppleanter.
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