Assens Sejlklub
Ordinær Generalforsamling
Lørdag den 5. november 2016 kl. 15.45
I Assens Sejlklubs klubhus.

Formanden bød velkommen.
Punkt 1: valg af dirigent.
Som Dirigent blev Bent Damsbo valgt, han godkendte lovligheden af indkaldesen.
Der var mødt 49 stemmeberettige op.
Punkt 2: formanden aflægger beretning
Formanden aflagde sin beretning for det forløbne år. Formandens beretning er udsendt i sin
helhed i klubbladet for oktober.
Punkt 3: kasseren aflægger regnskab.
Kasseren aflagde regnskab for det forløbne år. Til punktet omkring restante medlemmer, Henrik
Larsen henledte på, at opmærksom på, at de medlemmer, som ikke betalte, ikke skulle være medlemmer.
Ole Nielsen var af samme mening.
Punkt 3: regnskabet godkendt.
Grundet klubmoduls indførelse vil regnskabsåret fremover følge kalenderåret. Nuværende budget
kun for 3 måneder. Nyt budget og regnskab på generalforsamling i februar.
Henrik forespurgte om ikke nuværende regnskabsår kunne være over 15 måneder. Kassereren
har af tekniske grunde valgt den 3 måneders løsning.
Raila råder til at få god support og uddannelse af brugerne af klubmodul.
Punkt 4: Kontingent og indmeldelsesgebyr: uændret
Punkt 5: der var 2 forslag fra bestyrelsen:
Regnskabsåret følger kalenderåret: godkendt
Generalforsamling i februar, indkaldelse via adresseret E-mail: godkendt.
Jan: foreslog at der også blev indkaldt via hjemmesiden
Lotte: foreslog en fast generalforsamlings dato

Disse ændringer udarbejdes til næste generalforsamling om 3 mdr.
Punkt 6: Ny formand: Lars Møller Christensen
Punkt 7: Ny kasserer: Birthe Faurskov, Suppleant: Kirsten Jensen
Punkt 8 og 9: udgår i lige år
Punkt 10 og 11: Materialeudvalg: Bjarne Simonsen, suppleant: Knud Hansen
Ungdomsudvalg: Lone Storgaard, suppleant: Henrik Leth Larsen
Kapsejladsudvalg: Erik Kulavig, suppleant: Per Rasmussen
Uddannelsesudvalget: Ingen opstillede: generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at
finde en formand, som kan godkendes på næste generalforsamling.
Punkt 12 og 13: Bladudvalget: Formand Hans Petersen, næstformand Kirsten Pedersen (Webmaster),
Klubhusudvalg: formand Hans Petersen, næstformand Karsten Hansen
ASA: Hviler foreløbig. Bestyrelsen tager stilling til hvad, der skal ske.
Punkt 14: 2 revisorer valgt sidste år fortsætter, ingen suppleant
Punkt 15: Lotte efterspurgte erfaring med det åbne køkken: hans: det kører uden problemer.
Ole opfordrer til at seas cape bådene sættes indenfor, idet de ikke har UV bestandig lak, samt at
Masterne tages af. Den ene mast er nede, den anden sejler stadig.
Erik Kulavig: takker Hans for det store arbejde han har gjort som formand i Assens sejlklub.

Dirigent:
Bent Damsbo.

