Referat af ekstraordinær generalforsamling 8. april 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Per Reinholdt blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse var rettidig udsendt, samt at
fremmøde på ca 35 stemmeberettigede medlemmer indebar, at punkt 4 ikke vil kunne blive
endeligt vedtaget.
2. Orientering ved formanden.
Formand Jørn Grankvist begrundede nødvendigheden af at afholde en ekstraordinær
generalforsamling med, at der var tale om vedtægtsændringer, sådan som beskrevet i
indkaldelsen. Endvidere skulle vi vælge en ny kasserer/controller.
3. Andenbehandling af forslag fremsat af Per Reinholdt på sidste ordinære generalforsamling,

som ikke kunne vedtages grundet et fremmøde på under 1/3 af stemmeberettigede
medlemmer (tilføjelserne er fremhævet med fed skrift herunder):
§11. Bestyrelsen
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består
af 5 personer, – formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen
af den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke finde sted. Bestyrelsen er ulønnet.
Bestyrelsen er pligtig at udarbejde en Forretningsorden, som beskriver
organisation/udvalg med tilhørende kompetencer – specifikt om disponering af
omkostninger og andre forpligtigelser. Forretningsordenen skal tiltrædes skriftligt af
alle nye bestyrelsesmedlemmer og af alle ved justeringer heraf. Vedtægter og opdateret
Forretningsorden skal publiceres på www.sssejlklub.dk.
§13. Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab og status skal afspejle opdeling i Junior og senior aktiviteter jævnfør
gældende hovedkontoplan, som bestyrelsen kun kan ændre for regnskabsperiode(r)
som følger en generalforsamling, hvor samlet forslag hertil er forelagt i forbindelse med
dagsordenens punkt 3. Regnskab og budget.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.
december til revisorerne.
Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal
være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskabet og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.

Forslaget blev énstemmigt godkendt.
4. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som vil flytte den ordinære generalforsamling fra

november til marts. Forslaget er motiveret af et ønske om at gøre aflæggelsen af regnskabet
mere relevant for sejlklubbens medlemmer. Ændringer er fremhævet med fedskrift herunder:
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§ 7. Ordinær generalforsamling.
Generalforsamling er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne. Annoncering på klubbens hjemmeside kan anvendes.
På tilsvarende måde bekendtgøres dagsordenen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 14
dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagne skal optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, har været medlem af klubben i de sidste 3
måneder før generalforsamlingen, og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved
personlig fremmøde.
§ 8. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse samt budget for det aktuelle år.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af den øvrige bestyrelses 3 medlemmer.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Forslaget blev énstemmigt godkendt – således vil punktet komme på dagsordenen for den
ordinære generalforsamling i november for endelig vedtagelse.
5. Valg af kasserer: Bestyrelsen foreslår John Bjørn Olsen.
John B. Olsen præsenterede sig selv og motiverede sit ønske om at blive inddraget i
foreningsarbejdet i Snekkersten Skotterup Sejlklub. John B. Olsen blev valgt.
6. Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslår Peter Tversted.
Peter Tversted blev valgt.
7. Eventuelt
Intet

Dato: 09/04/2018

Per Reinholdt (Dirigent)

