
Referat af Ekstraordinær generalforsamling – Snekkersten Skotterup Sejlklub 

TORSDAG DEN 14. JUNI 2018 KL. 17:00 I KLUBHUSET 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

Per Reinholdt blev valgt. Per konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt og 
at der var mødt ca 15 stemmeberettigede medlemmer. 
 

2. Orientering ved formanden 

Jørn Grankvist indledte med informationen, at han netop i dag havde hejst vor SSS-stander på den nye 

flagmasts nye placering. Dernæst kunne Jørn fortælle, at Smakkejollerne i tirsdags for første gang har sejlet 

struktureret kapsejlads på særligt udlagt smakkebane. 

3. Andenbehandling af vedtægtsændringer, fremsat af bestyrelsen på sidste ekstraordinære generalforsamling, 

som ikke kunne vedtages grundet et fremmøde på under 1/3 af stemmeberettigede medlemmer (tilføjelserne 

er fremhæve med fed skrift herunder): 

 

Ad. pkt 3 
Anden behandling af vedtægtsændring § 7 og 8 vedrørende fremrykkelse af generalforsamling fra november 

til april måned blev énstemmigt vedtaget. 

4. Valg af Revisor: Idet Peter Tversted er blevet bestyrelsesmedlem 

Preben Jensen ”Møffer” blev valgt. 

5. Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslår Lisbeth Landmark 

Lisbeth Landmark blev valgt. 

6. Bestyrelsens beretning for 2017 

§ 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 forgående år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forgående 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. 



7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017 

Ad. pkt 6 og 7:  

Idet forrige bestyrelse ved seneste almindelige generalforsamling berettede om forløbet for 2017, så 

valgte formanden nu at fokusere på hovedtallene for regnskabet 2017. Dette udviste vækst i alle 

aktiviteter med øgede indtægter og begrænsede øgede omkostninger, således at resultatet markant 

oversteg det budgetterede. Regnskabet for 2017 vil blive publiceret separat på hjemmesiden. 

Beretning og regnskab blev énstemmigt godkendt. 

8. Eventuelt 

Per Reinholdt henledte opmærksomheden på den nye persondataforordning. Havneservice, som har en 
database indeholdende navne og adresser på medlemmer, er via vort økonomisystem underlagt EU’s 
nye lovgivning om beskyttelse af elektroniske persondata samt håndtering af disse (GDPR 25. maj 
2018). Således bør vi tage passende tiltag med hensyn til udsendelse af flette-mails for ikke at komme i 
konflikt med bestemmelserne. Men medlemmerne opfordres stadig til selv at indhente information, dels via 
hjemmesiden og dels via Facebook. 
 

Der har været en kontrovers på havnen omkring et medlem. Bestyrelsen er blevet kritiseret for dårlig 

håndtering af begivenheden. Jørn Grankvist henstillede til, at man fremover kontakter bestyrelsen og hører 

dens version af en given situation, før der på forhånd dømmes. 

  

 
Dato: 18/06/2018 

 

Per Reinholdt  (Dirigent) 


	Dagsorden:

