Referat fra ordinær generalforsamling i Hadsund Sejlklub
Afholdt: 24-06-2020
Referent: Brian Gammelgaard

Fortsættelse af generalforsamlingen der blev suspenderet 7/3-20 på grund af Jens
Nørgaards hjertetilfælde.

6. Behandling af evt. indkomne forslag
Per Carlsen meddeler, at han ønsker at trække sit forslag (bilag 2 i
indkaldelsen), bl.a. grundet utilfredshed med forløbet under
generalforsamlingen 7/3, hvor bestyrelsen meddelte at de gik af, hvis ikke J70
blev solgt.
Paw Kristensen fremviser et udkast til, hvordan bestyrelsen mener, at pengene
fra J70 kan bruges. Det skal her indskydes, at J70 er blevet solgt til et af
klubbens medlemmer siden første del af generalforsamlingen. Bestyrelsen vil
oprette en konto, hvorfra man kan søge om penge til forskellige aktiviteter. Det
er bestyrelsen alene der bestemmer, hvilke ansøgninger der godkendes, og
hvilke der ikke gør. Når den endelige tekst er klar, offentliggøres den på
hjemmesiden.










Der spørges til, om bestyrelsen vil modtage forslag fra medlemmer omtil,
hvordan pengene kan bruges. Det svarer Paw ja til.
Der spørges til, hvor stort et beløb der kan ansøges om. Paw svarer, at
der ikke er nogen grænse, men at bestyrelsen evt. kan tilbyde et mindre
beløb, end det der er ansøgt om.
Et medlem mener, at klubben skal betale for startpenge, hvis der
deltages i kapsejladser.
Et medlem mener, at sejlklubben får et dårligt ry, grundet salget af J70.
Et medlem gør opmærksom på, at sponsorerne ønsker deres penge
tilbage, hvorfor pengene bør sættes til side.
Der opstår en diskussion mellem bestyrelsen og et par medlemmer om et
møde der er blevet afholdt om emnet.
Dirigenten stopper diskussionen, da det er bestyrelsens beslutning om
pengene skal betales tilbage eller ej.
Et medlem opfordrer igen til at sende forslag til bestyrelsen, om hvordan
pengene bør bruges, da sponsorerne har givet dem til et bestemt formål.

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
2 medlemmer af bestyrelse Preben Grøn og Jens Nørgaard har tilkendegivet at
de er til rådighed for genvalg.
Dirigenten meddeler at Jens Nørgaard, på grund af helbredet, alligevel ikke
ønsker at genopstille.
Bestyrelsen peger i stedet på Helene Madsen.
Poul Flohr meddeler, at han ønsker at opstille til bestyrelsen.

Ved skriftlig afstemning vælges Preben Grøn og Helene Madsen til bestyrelsen.

8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen
Jesper Quist genvælges.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Thomas Birn og Jørgen Windfeldt vælges/genvælges som revisorer
Ole Nielsen genvælges som revisorsuppleant

10.

Eventuelt

Der spørges til fordelingen mellem gæstesejlere og autocampere. Kasserer Jens
Jørgen Falsig har ikke tallene med, men vil gerne skaffe dem.
Et medlem ønsker at bestyrelsen udarbejder og offentliggør en visionsplan for
sejlklubben.
Et medlem kritiserer informationsniveauet i det tidligere fremlagte regnskab, og
at revisorerne burde have været mere med. Kassereren gør opmærksom på, at
det skyldes omlægningen til det nye regnskabssystem, og at det fremadrettet
vil være muligt, at sammenligne regnskab fra år til år.
Der spørges til en post i regnskabet på ca. 27.000kr til regnskabsassistance.
Kassereren svarer, at cirka halvdelen af beløbet stammer fra et éngangsbeløb
til omlægningen til det nye regnskabssystem. Den anden halvdel er en årlig
post på ekstern hjælp til kassereren.
Et medlem synes, at det er ærgerligt at skulle betale for ekstern hjælp til
kassereren, og håber derfor, at et af klubbens medlemmer vil kunne hjælpe i
stedet.
Et medlem ønsker at der kommer nye og ens hynder på stolene i klubhuset, og
at der i øvrigt roder i klubhuset. Paw svarede at bestyrelsen var enig..
Der spørges til status på nye flydebroer. Preben svarer, at bestyrelsen har
indhentet 3 tilbud. Bestyrelsen er ved at søge om penge til flydebroerne. Der er
kommet ét afslag med der er stadig en ansøgning der ikke er kommet svar på.
Alternativt vil bestyrelsen bede om lån til 0 procent hos Mariagerfjord
Kommune, da andre klubber har kunnet det. Preben oplyser at den samlede, og
uforhandlede, pris på flydebroerne er ca. 1,5 million kr ex moms.

Generalforsamlingen afsluttes

Keld Gammelgaard
----------------------------------------------------------------------Dirigenten 25. juni 2020

