
Referat af ordinær generalforsamling, SBK 2009 
 

Dagsorden. 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af formand i lige årstal. 
7. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. 
8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
10. Valg af udvalg. 
11. Klubbens bestyrelse skal være repræsenteret i samtlige udvalg. 
12. Evt. 

 
Ad 1. 
Rickard Lindquist valgt enstemmigt til dirigent. Der var mødt 32 stemmeberettige medlemmer op. 
 
Ad 2. 
Bestyrelsens beretning for klubåret 2008 aflagt af formanden. Godkendt. Er herefter at læse på hjemmesiden. 
 
Ad 3. 
Kassereren fremlagde hovedpunkterne i regnskabet for 2008 og i budgettet 2009, der var runddelt i kopi til 
forsamlingen. Der fandtes ikke indvindinger.  
 
Ad 4. 
Bestyrelsens oplæg var uændrede kontingentsatser for 2009, hvilket blev accepteret af forsamlingen. 
 
Ad 5. 
Der var ikke indkommet forslag ti behandling på generalforsamlingen. 
 
Ad 6. 
Formanden er på valg i 2010. 
 
Ad 7. 
Næstformand Morten Braae Nielsen og sekretær Henrik Thomsen ønskede genvalg. Der fandtes ingen 
modkandidater, genvalgt. 
 
Ad 8. 
Hans Dideriksen ønskede genvalg til posten som suppleant til bestyrelsen, genvalgt. 
 
Ad 9. 
Der var ligeledes genvalg til de 2 revisorer, Rickard Lindquist og Tage Hansen. 
 
Ad 10. 
Klubbens enkelte udvalg er selvsupplerende og vælges ikke på GF. Der blev aflagt beretning fra følgende 
udvalg: 
 
Klubblad: Randi og Mette takkede af efter 15 år på posten. Overlader til Merete og Ida.  
 
Ungdomsudvalg: Claus kunne berette om et godt sejlerår for de yngste. Det er lykkedes at få nye sejlere på 
vandet og fastholde dem. Fortalte om et velbesøgt stævne, Danske Bank Cup, der også i 2008 var velbesøgt. 
Beskrev økonomien som sund, det er muligt at lønne lederne, status ”ungdomsvenlig sejlklub”, herunder 
folder til de unge/forældrene som bruges af mange andre klubber rundt i Danamrk. Claus meddelte at han vil 
prøve at finde en afløser i 2009 til at overtage den drivende kraft i ungdomsudvalget. 
 



 Sejlerskole: Henrik berettede at der det forløbne år havde været 5 teorikursister samt 3 til praktisk prøve, 
desværre havde der ikke været tilmeldte nok til at lave et teorihold i vinter. 
 
Klubhusudlejning: Christian berettede om en jævn klubhusudlejning uden de store problemer. Fra foråret 
2008 har klubben hævet prisen på udlejning samtidig med at der er engageret et rengøringsfirma, der løser 
opgaven på tilfredsstillende vis. 
 
Klubhusudvalget: Rickard berettede om planer om at lave optælling i klubhuset. 
 
Kapsejladsudvalg: Steen orienterede om en sæson med velgennemførte kapsejladser. Man har ikke brugt det 
budgetterede beløb, da man har modtaget betydelige sponsorbidrag. I det kommende år vil man forsøge at 
arrangere kapsejladser til glæde for medlemmerne og i den forbindelse vil man måske få brug for midlerne. 
Steen fortalte at han går af som formand for udvalget og at udvalget vil løse opgaven alligevel. 
 
Ad 11. 
Klubbens bestyrelse søger at deltage i samtlige udvalg. 
 
Ad 12. 
Der blev fremsat forslag om anskaffelse af projektor til klubben. Dette vil bestyrelsen tage op. 
 
 
Efter den lovligt indkaldte ordinære generalforsamling var der pølsebord, hvor både sult og tørst blev stillet. 


