Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2017
Formanden bød velkommen
Punkt 1
Bent Damsbo blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidig
indkaldt, og at den grundet arbejdet med indførelse af klubmodul var udsat til 4. marts i stedet
for som skrevet i vedtægterne i februar måned. Generalforsamlingen godkendte tidspunktet. Der
var 15 stemmeberettigede til stede.
Punkt 2:
Formandens beretning: Da dette regnskabsår kun var for 3 måneder var det en kort beretning,
men der var efterfølgende en god debat om klubbens fremtidige virke: Klubmodul er ved at være
på plads og det ser ud til at blive en god hjælp i den daglige drift. Det kan vi være stolte over. Der
var i efteråret lang ventetid på at få bådene på land, hvilket sejlklubben finder uacceptabelt og
det vil formanden tage op med Ambaet. Det blev foreslået at sejlerskolen også kunne tilbyde
undervisning i kapsejlads. Bestyrelsen vil arbejde på at præsentere et manifest på næste
generalforsamling med klubbens visioner for fremtiden. Der var diskussion om, hvad vi kan gøre
for at skaffe nye medlemmer: sejlerskolen og ungdomsafdelingen er vigtige tilbud til nye sejlere
og en vigtig adgang til nye medlemmer. Forslag om en åben dag i klubhuset, med kaffe og kage,
hvor interesserede kan komme forbi og få information om klubben. Deltagelse i Vild med Vand
dagen, og/eller lave vores egen dag? Vestfyns efterskole lejer vore både til undervisning af deres
elever, måske andre også kunne være interesserede. Vi kunne være mere aktive med hensyn til
at invitere folk med på vandet. Måske 2 årigt forløb i sejlerskolen. Evt. reklamere for sejlklubben
ved molens indvielse den 16. april.
Formandens beretning godkendt.
Punkt 3:
Kassereren gennemgik regnskabet: godkendt
Kassereren gennemgik budgettet: taget til efterretning
Punkt 4:
Kontingentet uændret. Der er ingen indmeldelsesgebyr ved oprettelse i klubmodul. Da der i
vedtægterne står, at vi har indmeldelsesgebyr skal dette ændres fremover i vedtægterne, hvis
det fastholdes ikke at have indmeldelsesgebyr.
Punkt 5:
Nyt udvalg: Plimsollerne Assens sejlklubs seniorudvalg, godkendes

Punkt 6 og 7:
Udgår i ulige kalenderår.
Punkt 8:
Per Rasmussen valgt som næstformand.
Punkt 9:
Klaus Bøgild valgt som kasserer, Peter Roar som suppleant
Punkt 10 og 11:
Formand for materieludvalget: ingen kandidat. Bestyrelsen bemyndiges til at finde en formand.
Knud Hansen er næstformand.
Ungdomsudvalget: formand: Lone Storgaard, næstformand: Henrik Thorbjørn Larsen.
KU: formand: Erik Kulavig, næstformand: Per Rasmussen
Uddannelsesudvalg: formand: Henrik Larsen, næstformand: ingen kandidat, bestyrelse er
bemyndiget til at finde en næstformand
Seniorudvalg: formand: Bjarne Eriksen, næstformand: Hans Chr. Mors.
Punkt 12 og 13
Bladudvalg: formand: Hans Petersen, næstformand: Kirsten Stensgaard.
Klubhusudvalg: formand: Hans Petersen, næstformand: Carsten Hansen.
ASA: Ingen, bestyrelsen tager stilling til, hvad der skal ske.
Punkt 14:
Revisorer: Ole Gunnersen og Hans Chr. Mors, suppleant Per Smidt
Punkt 15:
Eventuelt: Hans foreslog: at klubhusudvalget og materieludvalget blev samlet til et udvalg samt at
vi evt. kunne lave noget E-sport for at tiltrække og fastholde unge mennesker om vinteren: Lars
Nielsen i kommunens task force arbejder med E- sport. Jørn foreslog at vindsurferne blev lagt ind
under Assens sejlklub, samt at vi etablerede et større samarbejde med de andre klubber på Næs,
især med hensyn til regnskab. Dykkerne bruger også klubmodul. Jørn foreslog desuden, at der
kunne afsættes flere timer til rengøring og hjælp med at passe køkkenet.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Dirigent Bent Damsbo

Formand Lars Møller Christensen

