Sejlklubben Esrum Sø, Sørupvej 1A, 3480 Fredensborg

Generalforsamling
Torsdag den 1. marts 2018.
Til stede :
Fra bestyrelsen: Hans Egon Møller, Børge Østergaard, Flemming
Tagen, Thomas Eefsen, Merete Becker-Larsen (referent)
Øvrige Medlemmer: 7

Referat
1. Valg af dirigent
Børge Østergaard valgt til dirigent
2. Formanden aflægger beretning
Hans Egon aflagde beretning
Beretningen er tilgængelig på SESinfo.dk
Der kom spørgsmål til udvikling af havnen. Bestyrelsen og
havneudvalg arbejder på udvikling af et center for søsport. Formålet
er at skabe mere liv i havnen, flere medlemmer til klubben og
forbedrede faciliteter. Projektet er økonomisk større end klubben
alene kan honorere, så der søges fonde og samarbejde med
Kajakklub, kommunens skoler, Søbad gruppen, svømmerne,
modelbådssejlere og andre interessenter.
3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse
Kasserer Merete Becker-Larsen forelagde regnskabet, som blev
Godkendt
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af
budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette vedtaget.
Der spørges til om bestyrelsen har planer om at hæve havnelejen.
Der er indenfor de seneste år sket hævelse af havnelejen, så der er
ingen aktuelle planer om at hæve denne.
Kontingentet forbliver uændret, da klubbens økonomi har et
fornuftigt overskud i forhold til drift.
Budgettet blev vedtaget med det særlige for 2018 at der er afsat
20.000 kr. til afholdelse af 50 års jubilæum
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5. Valg af bestyrelse og suppleanter
I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
Hans Egon Møller genopstiller og blev genvalgt til formand.
Lars Langskov og Claus Møller genopstiller og blev genvalgt.
6. Valg af revisor.
John Friis genopstiller og blev valgt.
7. Forslag fra medlemmerne.
Der var ingen indkomne forslag
8. Eventuelt.
Der er planlagt OK jolle stævne den 15. april.
Hans Egon har været til Søbrugerråd, indkaldt af
Naturstyrelsen/Skoven. Derfra fortæller Hans Egon om:







Kongernes Nordsjælland – den kommende nye nationalpark. Aktuelt
arbejder man på at etablere en bestyrelse og et råd, der skal følge
udviklingen.
Der arbejdes på et bålshelter i skoven i norenden af søen.
Søbad – der var oplæg fra initiativgruppen Fredensborg smukkest.
Der var ang. blandede holdninger til dette – primært grundet Parkerings
udfordringer i området ved ishuset og sejlklubben.
Mines Lyst – der er gang i en fondsansøgning så huset kan blive total
istandsat. Planen er at det skal blive til et nyt formidlingscenter.
Fendrikhus er nu åbent året rundt i weekenderne
Der er udsat åleyngel i søen.
Stor tak til dirigenten, som sørgede for god ro og orden.
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