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Referat fra SHS Generalforsamlingen 2013 afholdt den 2. marts i klubhuset.
Formanden bød velkommen.
Der mødte 47 stemmeberettigede og et mindre antal passive medlemmer op.
Pkt.1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peer Jensen og forsamlingen foreslog Bent Pedersen.
Valget blev foretaget ved håndsoprækning og Peer Jensen blev valgt med 17 stemmer mod Bent
Pedersens 16 stemmer.
Dirigenten indledte ved at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til
formanden.
Pkt. 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
1. Velkommen til alle og ikke mindst til nye medlemmer, og en særlig velkomst til vores
æresmedlem, Martin Dam.
2. Angående tobaksrygning, vil der blive afholdt en lille pause ca. 10.30 og vi hører selvfølgelig
ingen mobiltelefoner.
3. For at generalforsamlingen kan gennemføres mest rigtigt ifølge vedtægternes §§ 8-9-10 skal der
vælges en dirigent til opgaven. Bestyrelsen foreslår Per Jensen. er der andre forslag (evt.
Afstemning) Tillykke med valget Per ordet er dit.
4. Der er jo, som det plejer, stor tilslutning, det viser jo interessen for klubben.
5. Jeg vil starte med at sige, at vi har været stolte af det store fremmøde til generalforsamlingen, I
forhold til andre klubber , men det er desværre faldet de sidste par år, om det er fordi vi bruger 6
timer på en generalforsamling, hvorimod vi førhen brugte 3 timer ,for så skulle vi jo have
smørrebrød, så må vi se at rette dette op igen selv om der er mange forslag i dag.
6. Klubbens medlemstal i dag
= 86 aktive
Og der er
=36 passive
Og juniorer er faldet til
=3
Nye medlemmer
=6
Dem vil vi gerne byde velkommen, og se dem så hvis de vil rejse sig, når jeg siger deres navn, så
alle ved hvem det er. OPRÅB tak.
7. Gæstesejlere der besøger os er i stigende antal. Det blev til 544 overnatninger i 2012. men det har
nok noget med sæsonens vejr og vind at gøre og Jernbanebroen.
8. Bestyrelsen afholder mange møder og i år blev det til 11+ 4 ekstra.
9. Mange har nok set, at når genbrugspladsen ikke er åben, så er der nogle der mener, at de kan
bruge vores private vej til affaldet.
Men den sidste var så høflig, at skrive under på hvem affaldet tilhørte, og så er det jo også nemmere
at samarbejde med politiet efterfølgende i sådan en sag.
10. Men klubben har også en kedelig ting. Den som er kommet til at låne, vores nye håndrundsav,
som kun er et halvt år gammel, bedes venligst men bestemt aflevere den straks, for dette må jo være
en forglemmelse.
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11. Vi har arbejdet meget med et stort projekt, der hedder solcelleanlæg, som vi var ved at have på
plads, og havde tilskudsordningen i orden med kommunen, lige indtil det skulle underskrives, så
opdagede leverandøren at han havde lavet en regnefejl på 50 % og så måtte vi desværre opgive
denne sag,
12. Vi er dog startet på ny, med et mindre solfangeranlæg, som skal etableres på klubhuset til ca.
134.000 kr. som vi søger tilskud på kr.92.460 til.
Når vi er færdige med projektet udløser det måske en ekstra generalforsamling.
13. Vores hjertestarter er monteret og brugbar. Der har været undervisning i brugen af denne, og det
var der stor interesse for, der var ca. 40 som deltog i undervisningen. Skulle der være flere, der
ønsker undervisning, så stiller vore to instruktører gerne op. Vi siger mange tak til Gitte og Birthe
for deres indsats.
14. Torsdags / rengøringsholdet holder som sædvanligt et pænt og rent klubhus, det er vi meget
stolte af, så dette siger vi selvfølgelig mange tak for. Til gengæld vil vi bede medlemmerne om at
hjælpe med at bære de vinflasker og øldåser, som ikke er købt i klubhuset ud i containeren, og husk
så at flasker købt i klubhuset skal blive her!!!
15. Noget som er lavet i 2012 er blandt andet, der monteret et rør op i mastekranen til at styre
kæden med og der arbejdes med spilmotoren.
16. Der er monteret nye vandhaner på broerne, men der mangler stadig noget i færdiggørelsen.
17. Hovedbrønden er blevet renset 3 gange, og bliver det igen inden jubilæumsfesten.
18. Det er ikke til at forstå, at med den gennemsnits alder, der er her i klubben, at der kan
forekomme en karklud og nogle bleer i brønden, som jo så er årsag til det hele stopper, og det vil jo
ikke være så rart hvis det hele løber over.
19. Der er mange ting vi ønsker i dette år, blandt andet vedligeholdelse af standermasten.
Evt. overdækning af terrassen men det hører vi om senere.
20. Miljødepotet skal opgraderes, så det bliver helt i top.
21. Der er mange ønsker, men alt koster penge, så vi har afsat penge så alle broerne skalhave en
omgang olie igen.
22. Vi er jo enige om at der er sat penge af til jubilæumsfesten i år, men så er der heller ingen
kontingentstigning i år.
23. De fine gaver vi fik til jubilæet er opsat i klubhuset og alt i flasker vil blive udloddet til
jubilæumsfesten.
Vi syntes alle medlemmerne her i klubben var med til at gøre vores jubilæums reception til en
festlig eftermiddag.
Af de nye medlemmer var Søren B. Rasmussen, Mette Stenberg Glyø, Simon B. Hansen og Jørgen
Krøgholt til stede.

Bestyrelsens beretning blev vedtaget med applaus.
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Beretningen blev godkendt ved applaus.
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Juniorafdelingens beretning ved Kurt Christiansen
Juniorafdelingen har i år haft 6 medlemmer til tirsdagssejlads.
Vi startede med 3 optimistjoller og 2 tomandsjoller holdet skrumpede lidt ind på grund af andre
vigtige aktiviteter, men ellers en rimelig god sæson trods vejret for det har jo absolut ikke været den
bedste sommer vi har oplevet.
Der deltog 1 optimistsejler i sommerlejr over i Aalborg, en rigtig god oplevelse efter deltagerens
eget udsagn, måske det kunne lokke lidt flere med til næste år. Vi kunne jo godt bruge lidt flere
juniorsejlere, for der var flere sejlaftner, hvor der kun var 2 optimistsejlere. De blev så til gengæld
passet rigtig godt på.
Der var på et tidspunkt ønsker om et par brugte surfbrætter, som et af de unge mennesker havde på
hånden til en pris af ca. kr. 5000. Bestyrelsen bevilligede også pengene dertil, men surfbrætterne var
desværre afhændet til anden side inden vi kom så langt. Det kunne ellers være en rigtig god ide med
surfing, da det er meget populært blandt unge mennesker og vi har jo et fantastisk godt område til
sådan en aktivitet lige udenfor havnen, men det kan vi jo arbejde videre på og det kunne måske
lokke lidt flere unge mennesker herned til havnen.
I sidste uge havde vi et møde med Allan Borch fra Dansk Sejlunion. I mødet deltog vores formand
Jørgen Westergren, Tommy Jensen, Andreas Vladyslav samt undertegnede.
Aallan Borch kunne bekræfte, at vores problem kunne han nikke genkendende til.
De unge mennesker har alt for mange tilbud at vælge imellem, så derfor er det nok den aktive del
der glider i baggrunden, det er jo nemmere at sidde med sin computer og spille et spil.
Men hvor kunne det være dejligt om vi havde en 5 – 8 juniorsejlere hernede i havnen.
Men de unge mennesker kommer ikke af sig selv. Jeg tror ikke på om vi stiller os op i skolegården
eller oppe på torvet og står og råber kom ned i SHS til juniorsejlads, det tror jeg ikke giver noget
overhovedet, men ved fælles hjælp kunne vi måske lokke nogle stykker herned i havnen til en
prøvesejlads. Vi er jo 84 medlemmer her i havnen. Der må da være nogen som kender et par unge
mennesker, som kunne tænke sig at bruge tirsdag aften til juniorsejlads med efterfølgende spisning i
klubhuset. Det er jo vores allesammens opgave at holde liv i havnen.
Til slut vil jeg række en stor tak især til Tommy Jensen som absolut har været ildsjælen for
juniorsejlerne, også en stor tak til Jesper Nissen og Jacob Fuglsang for jeres hjælp som forældre
men ikke at forglemme pigerne i køkkenet, som har sørget for mad på bordet som altid blev indtaget
med glubende appetit efter sejladsen. Tusind tak skal i have alle som har givet en hånd med.
SHS cop måtte vi desværre aflyse, der var tilmeldt 4 deltagere og det er jo absolut alt for lidt til at
afvikle sådant et arrangement. I oktober var det afslutning for junioafdelingen med bowling og
efterfølgende spisning over i bowlingcenteret i Aalborg.
Jeg vil slutte af med en tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i året 2012. Tak for
ordet.
Kommentarer fra deltagerne:
Er der andre klubber, hvor det kniber med deltagetantallet og kunne det eventuelt komme på tale at
samarbejde med f. eks. Aalborg Sejlklub.
Kunne man tænke sig at anvende Facebook og/elle Tvitter til at efterlyse ideer til at afhjælpe
problemet.
Man kan eventuelt søge at blive nævnt i kommunens aktivitetsblad.
Svar:
Man overvejer at kontakte Aalborg Sejlklub for et samarbejde og de øvrige ideer skal da
efterprøves..
Beretningen blev her efter godkendt ved applaus.
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Beretningen blev forelagt ved Jan Holst og da Lars ikke var til stede overrakte Jan pokalen til
Ronnie Winther, som nok skulle sørge for at Lars får pokalen.
Johnny Jokumsen trækker sig ud af udvalget og Jan Holst træder ind.
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Beretningen blev godkendt ved applaus.

Pkt. 3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet blev forelagt af kassereren Andreas B. Jensen.
Der blev stillet spørgsmål ved gældsposten på 1,854 mill.
Efter at kassereren havde redegjort for at gælden hidrører fra medlemmernes arealindskud og
indskuddene i hallerne blev regnskabet godkendt ved applaus.

Pkt. 4 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Før fremlæggelse af første forslag blev det bekendtgjort at der var sket en fejl med forslag nr. 15.
Det var simpelthen ikke kommet med i indkaldelsen, hvorfor det blev kopieret og omdelt til
forsamlingen.
Forslag nr. 1 ang. kajaksejlads fremsat af bestyrelse på generalforsamlingen 2013
Klubaktiviteterne udvides med en kajakafdeling:
Alle roere skal – som minimum - være passive medlemmer i klubben og betale
kontingent.
De skal efterleve klubbens vedtægter og havneregulativet.
Kajakkerne skal medtages efter brug eller anbringes på anvist plads.
Motivering ved formanden:
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Klubben har modtaget en henvendelse fra en kajakroer om anvendelsen af slæbestedet til søsætning
og optagning af kajakker, anvendelse af klubbens faciliteter for omklædning mm og naturligvis
tilladelse til at sejle rundt i havnen.
Et medlem slog fast at sådanne medlemmer skulle deltage i mandagsarbejdet og mindst betale det
samme som juniormedlemmerne.
Et andet medlem efterlyste den ansvarlige i tilfælde af at nogle komplet uerfarne kajaksejlere
sejlede rundt i og udenfor havnen. Skal klubben stille instruktører til rådighed?
Det blev utrykt, at medlemmer, som har en båd i havnen i forvejen, er meget velkommen til at sejle
kajak i og udenfor havnen.
Der blev endvidere udtrykt bekymring for, hvorvidt et eventuelt stort antal nye medlemmer vil
overbelaste klubbens faciliteter.
Efter debatten efterlyste bestyrelsen forsamlingens accept af at man fortsatte udviklingen af
konceptet.
Herunder blev det udtrykt fra flere, at det kunne være et godt aktiv for klubben.
Afslutningsvis blev der stemt om hvorvidt bestyrelsen skulle fortsætte udviklingen eller ej.
Med 37 stemmer for blev det besluttet, at bestyrelsen fortsætter udviklingen af ideen.

Forslag nr. 2 ang. solcelleanlæg fremsat af bestyrelsen på generalforsamlingen 2013.
Solcelle anlæg.
Bestyrelsen har indhentet flere oplysninger i sagen og det ser lovende ud, hvorfor bestyrelsen er
positiv stemt for projektet.
Der skal dog indhentes flere oplysninger og tilsagn fra kommunen før en endelig vedtagelse af
projektet på den kommende generalforsamling.
Motivering: Andreas Bech Jensen
Energipriserne stiger
Forslaget blev debatteret ivrigt.
Det blev fastslået, at anlægget kan opføres efter ”de gamle” regler, hvilket betyder en
tilbagebetalingstid på ca. 8,8 år.
Der blev forespurgt hvorvidt det tidligere behandlede projekt med solfangere, altså varmepumper
var helt dødt.
Det er det bestemt ikke, men det er bare nu, der skal handles med hensyn til et solcelleanlæg og det
skyldes den ændrede lovgivning på området.
Der blev spurgt til rengøringen af anlægget og her er svaret noget uklart.
Der blev efterfølgende stemt om, hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med projektet eller ej.
Der var 44 stemmer for, så bestyrelsen arbejde videre med projektet.

Forslag nr. 3 ang. El-standerne på pladsen fremsat af bestyerelsen på generalforsamlingen
2013.
El-standerne på pladserne nedlægges og erstattes med udvendige stikdåser på hal 1.
Motivering:

11
De gamle el-standere bør udskiftes og el-standere på pladsen er ofte noget udsat, hvorfor en
placering på siden af hal 1 er mere sikkert og i øvrigt også billigere.

Under debatten blev det fastslået, at en placering på hal 1 alene ikke kan accepteres og der blev
foreslået flere ting angående udformningen og herunder, at man kunne sætte EL- og vandstik
samlet. Den nuværende placering af El-stikkene på pladserne skal bibeholdes.
Der blev stemt om hvorvidt bestyrelsen skulle arbejde videre med, at der stadig skal være EL og
vand på pladserne.
Der var 32 stemmer for, så bestyrelsen arbejder videre med en passende udformning af El- og
vandstikkene på pladserne.

Forslag nr. 4 ang. bådvognene fremsat af bestyrelsen på generalforsamlingen 2013.
De tomme bådvogne sættes i pæne rækker på egnede arealer således, at traktoren kan komme til
dem alle i vilkårlig rækkefølge.
De vogne, som traktoren ikke må flytte, kan stå på sporene eller på anden egnet placering efter
bådinspektørens anvisning.
Motivering: ved Bøgild
Erfaringen fra 2012 siger med al ønskelig tydelighed, at en placering af alle bådvognene på
sporene er et arbejdskrævende tiltag og end videre hindrer det græsslåning på sporarealet.
Det blev fastslået, at placeringen af bådvogne på pladsen mellem hallerne ikke må finde sted.
Det var herudover en del debat om hvilke pladser, der er til rådighed og det blev fastslået at pladsen
mellem hal 2 og diget mod Colas samt pladsen begrænset af hal 2, masteskuret og diget mod Colas
skal bruges til opstilling af tomme vogne sommeren over.
Der var efterfølgende afstemning om forslaget og 22 stemte for og 15 imod.
Forslaget er hermed vedtaget.

Forslag nr. 5 ang. traktorgarage fremsat af bestyrelsen på generalforsamlingen 2013.
Der skal findes en permanent løsning til at få traktoren under tag ikke bare for vinteren men for
hele året..
Motivering: ved Kurt Christiansen.
Solen er hård ved dækkene og traktoren har i det hele taget bedst af at stå under tag.
Peter Dahl donerer egnede stålspær til formålet.
Klubben skal selv indkøbe materialer til port og plader til tag, sider og port.
Klubben skal endvidere selv opsætte og montere materialerne.
Anslået pris ca. kr. 25.000.
Efter opstillingen måler garagen ca. 6 x 7 meter.
Det blev indledningsvis fastslået, at såfremt Kurt Christiansen fortsat skal servicere traktoren, så
skal den under tag, når den ikke er i brug.
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Placeringen af garagen blev drøftet og det blev foreslået at slå miljøstationen sammen med garagen.
Der skal søges byggetilladelsen til garagen, men det forventes ikke at volde de store vanskeligheder.
Et medlem spurgte til stålbuernes udformning og fik oplyst at taghældningen er ca. 20 grader.
Der blev stemt om hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med projektet eller ej.
44 stemte for, så bestyrelsen fortsætter arbejdet.

Forslag nr. 6 ang. anskaffelsen af en lille traktor fremsat af bestyrelsen på
generalforsamlingen 2013.
Anskaffelse af en lille traktor med hovedformålet at trække eller skubbe hovedvognen frem og
tilbage på hovedsporet.
Motivering: Kurt Christiansen
Den store traktor er for klodset til opgaven og den skal jo også bruges til at flytte bådvognene.
Anslået pris ca. kr. 20.000
Da forslag nr. 9 omhandler samme problemløsning blev forslagene debatteret under et.
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Der er stor bekymring for svellerne under hovedsporet ved fortsat traktorkørsel her, hvilket taler for
forslag 9 løsningen.
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Forslagsstilleren til nr. 9 Ronnie Winther Jensen kom med en længere teknisk redegørelse om
projektet og dets fordele frem for traktorløsningen.
Undervejs blev det dog fastslået, at uanset hvilken løsning, der bliver valgt, så er hovedsporet
tjenlig til en renovering, hvilket antagelig vil komme som et forslag til næste generalforsamling.
Forslag nr. 6 blev herefter sat til afstemning. 8 stemte for og 33 imod.
Da forslag nr. 6 således blev stemt ned, blev der stemt om, hvilken af løsningerne i forslag 9, der
skal anvendes.
For alternativ 1 stemte 42 og således blev alternativ 2 nedstemt.
Der bliver nu arbejdet videre med projektet og det forventes køreklart før efteråret 2013.

Forslag nr. 7 fremsat af Jens Erik Axelgaard på generalforsamlingen 2013.
Forslag til ændring af SHS vedtægter.
Konstituering

§ 13.

Passussen:

Bestyrelsen udfærdiger havnereglement.

Ændres til:

Bestyrelsen administrerer havne- og ordensreglement. Se § 28.

Der tilføjes en ny § 28.
Havnereglement.

§ 28. Kystdirektoratets »Standardreglement for overholdelse af
orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne« er gældende
for Nørre Uttrup Lystbådehavn.
Særlige ordensregler for Sundby Hvorup Sejlklub og Nørre Uttrup
Lystbådehavn indføres i ”Ordensreglement for Sundby Hvorup
Sejlklub og Nørre Uttrup Lystbådehavn”.
Godkendelse, tilføjelser og ændringer kan finde sted på en
generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Ordensreglementet samt ændringer og tilføjelser skal godkendes af
Kystdirektoratet inden ikrafttræden.

Begrundelse for forslaget:
Efter min mening er det udemokratisk, at generalforsamlingen er sat udenfor indflydelse, når det
drejer sig om så vigtig en ting for fællesskabet, som vores ordensreglement.
Desuden er formalia omkring det nuværende ” SHS Havnereglement” ikke helt på plads; den
foreslåede ændring af havnereglementet er blot en lovliggørelse!
For eksempel:
SHS er ikke en havn i lovens forstand.
Ordensreglementet skal godkendes af Kystdirektoratet.
Godkendelsesdato skal fremgå af reglementet.
Det skal tydeligt fremgå hvilke særlige regler der gælder for netop Nørre Uttrup Lystbådehavn (og
SHS). Ordensreglementet skal indeholde en beskrivelse af havnens land- og søområde.
Ordensreglementet skal indeholde en der henvisning til regelgrundlaget for udstedelsen, samt en
henvisning til »Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne«.
M.m.
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Lovgrundlag:
§ 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999
§ 5, nr. 4; i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999
§ 15, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. marts 2012
Lovbekendtgørelse nr. 266 af 11. marts 2009
Lov nr. 285 af 27. marts 2012, med flere!!
Citat fra »Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre
fiskerihavne«: »For disse havne gælder, at den enkelte havn udarbejder et individuelt reglement med en beskrivelse af
havnens land- og søområde og med angivelse af eventuelle særlige ordensregler, som ønskes for den pågældende havn«
Se eventuelt WWW.KYST.DK

Jens Erik Axelgaard
Et medlem fastslog, at forslaget bør vedtages uden videre.
Forslaget blev vedtaget ved applaus.

Forslag nr. 8 motiveret ved Evan Toft Pedersen.
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Evan Toft Pedersen indledte med en officiel overdragelse af hal 2 til klubben.
Der var en del debat om hallernes egenkapital og størrelsen på samme.
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Det blev fastslået, at den - som minimum - skal kunne dække selvrisikoen på forsikringen.
Hal 1 har pt. en stor egenkapital, som dog gradvis vil nå et passende lavt niveau, idet der næsten
ikke opkræves halleje for tiden.
Det blev endvidere fastslået, at driften af hallerne - i økonomisk henseende - ikke berører klubbens
økonomi.
Der blev stemt om, hvorvidt det foreslåede tillæg til vedtægterne skulle vedtages eller ej.
For vedtagelsen stemte 39 imod stemte 3. Der var 3 ugyldige og 2 blanke stemmer.
Den foreslåede vedtægtsændring er hermed vedtaget.

Forslag nr. 9 er behandlet under forslag nr. 6

Forslag nr. 10 motiveret ved Ronnie Winther Jensen.

Forslaget blev i det store hele debatteret under forslag nr. 8.
Afstemningen forkastede forslaget.

Forslag nr. 11 motiveret ved Bent Pedersen.
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Der var en livlig debat og herunder, hvorvidt der er tale om en egentlig udvidelse af klubhuset eller
bare tale om en overdækket terrasse
Et medlem foreslog, at man burde udforme sokkelen således, at den var forberedt for en egentlig
udvidelse af klubhuset.
Det blev oplyst, at klubben muligvis kunne hentes assistance til byggeriet hos Teknisk Skole i
Aalbog.
Der blev efterfølgende stemt om hvorvidt der skal bygges eller ej
21 stemte for og 20 imod så der skal altså bygges.
Herefter skulle der stemmes om, hvilke af de forelagte projekter, der skulle anvende.
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For det billigste til 35.000 stemte 21 og for det dyreste til52.000 stemte 10.
Det foreslåede byggeri til kr. 35.000 blev vedtaget og der arbejdes nu videre med projektet.

Forslag nr. 12 motiveret ved Evan Toft Pedersen

Forslagsstilleren trak sit forslag.

Forslag nr. 13 motiveret ved Ronnie Winther Jensen.
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Forslagets pkt. 1.
Et medlem fastslog, at den nuværende anvendte praksis ved skrivningen og opbevaringen af
referater sker i overensstemmelse med klubbens vedtægter.
Afstemning om forslagets pkt. 1.
11 for og 21 imod. Pkt.1 er således forkastet.
Forslagets pkt. 2.
Det blev fastslået, at bestyrelsen uden om generalforsamlingen kan foretage indkøb eller iværksætte
projekter på indtil kr. 20.000.
Beløbsstørrelser her over i forbindelse med nyanskaffelser eller nyanlæg, skal altid forelægges
skriftligt for en generalforsamling.
Budgetterede forslag skal altid ledsages af en projektbeskrivelse.
Afstemning om forslagets pkt. 2.
30 for
Pkt. 2 er således vedtaget.
Forslagets pkt. 3.
Afstemning om forslagets pkt. 3.
37 for
Pkt.3 er således vedtaget.
Ronnie Winther Jensen og Rolf Frank blev valgt til at forestå godkendelsen af nærværende referatet
sammen med dirigenten.
Forslagets pkt. 4.
Afstemning om forslagets pkt. 4.

32 for

Pkt. 4 er således vedtaget.
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Forslag nr. 14 motiveret ved Jan Lildal.

Det blev fastslået, at det er uheldigt at køre med traktoren på hovedsporet, hvilket også automatisk
vil ophøre, når ændringen af spillet bliver gennemført.
Den afgående pladsmand Peter Dahl efterlyste formænd eller tovholdere til de enkelte projekter og
den opgave overtages af den nye pladsmand.
Der blev afstået fra en afstemning.

Forslag nr. 15 motiveret ved Rolf Frank. (Forslaget blev omdelt i løsark.)
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Forslagets pkt. 1.
Afstemning om forslagets pkt. 1.
33 for og forslagets er således vedtaget.
Kendte mailadresser vil snarest blive omdelt i muligt omfang.
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Forslagets pkt. 2.
Det blev fastslået, at postkassen i døren til bestyrelseslokalet altid kan anvendes til enhver form for
forslag.
Afstemning om forslagets pkt. 2.
6 for og 25 imod. Forslaget er hermed forkastet.

Pkt. 5 Behandling af budget og kontingentsatser m.m. i henhold til § 5.
Forsamlingen efterlyste en specifikation af de budgetterede projekter idet bestyrelse jo har en
beløbsgrænse på indtil kr. 20.000 pr projekt.
Kassereren forklarede.
Et medlem foreslog at fordoble prisen for en lejeplads i sommersæsonen.
Der blev stemt dette forslag og 5 stemte for og 20 stemte imod.
Herefter blev der stemt om vedtagelsen af budget og takstbladet i forelagt form.
37 stemte for og det forelagte budget og takstblad er hermed vedtaget.

Pkt. 6 Valg af formand på ulige årstal.
Jørgen Westergren blev genvalgt ved applaus.

Pkt. 8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Opstillede til posterne var Per Henchel Nielsen, Bøgild B. Christensen, Hans Erik Nielsen og Evan
Toft Pedersen.
Afstemningen gav følgende stemmer til. Per Henchel Nielsen 37 Bøgild B. Christensen 34 Evan
Toft Pedersen 23
Hans Erik Nielsen 21 og blev således ikke valgt.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Opstillede til posterne var Knud Andersen, Hans Erik Nielsen og Aage Mygind
Afstemningen gav følgende stemmer til Knud Andersen 27
Hans Erik Nielsen 16 og blev således ikke valgt.

Pkt. 9 Valg af en revisor.
Opstillede til posterne var Mogens Larsen og Per Hansen
Afstemningen gav følgende stemmer til Per Hansen 20
ikke valgt.
Valg af en revisorsuppleant.

Pkt. 10 Valg af udvalg.
Aktivitetsudvalget:
Juniorudvalget:
Kapsejladsudvalget:
Klubhusudvalget:

Aage Mygind 27

Mogens Larsen 15 og blev således

Mogens Larsen blev valgt.

Uforandret
Uforandret
Johnny Jokumsen udgår og Jan Holst indgår.
Uforandret.

24

