Horsens den 16.1.2020

Referat af generalforsamling i Horsens Sejlklub 2020
64 stemmeberettigede til stede
Der er ved indskrivning udleveret materiale til skriftlig afstemning
Formanden bød velkommen og mindedes de der var gået bort:
Carsten Ditlev Laursen
Henning Eliasen
Æret være deres minde

Ad 1.Valg af dirigent
Carl Gerstrøm blev foreslået af formanden, og enstemmigt valgt
Carl Gerstrøm takkede for valget og orienterede om at der er truffet aftale med
Yasmeen Hollesen om at skrive referat.
Dette bringes på hjemmesiden. Kort referat i klubblad 1. 2020 der udkommer medio
marts.
Carl konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Vedtægternes § 13 siger om den
ordinære generalforsamling:
at den skal afholde mellem den 15. januar og den 15. februar. Den skal indkaldes
skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og bilagt udkast til
regnskab samt orientering om de af bestyrelsen og medlemmer fremsatte forslag, der
skal behandles af generalforsamlingen.
Medlemmerne modtog klubbladet med indkaldelse den 13. december. Samtidigt blev
klubbladet lagt på nettet. Rettidig indkaldelse er i orden.
Carl Gerstrøm foreslog Kim Viborg og Claus Bjørnhart som stemmetællere. De blev
valgt
Carl Gerstrøm orienterede om at det ifølge vedtægternes § 12 er der mulighed for
fuldmagter. Fuldmagter skal ifølge vedtægterne afleveres til formanden. Der er ikke
afleveret nogen; men Carl Gerstrøm spurgte for god ordens skyld om der er nogen
der sidder med en fuldmagt.
Ingen fuldmagter
Ad 2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning
Dirigenten satte beretningen til debat.
Per Ole Stegler: ville bare sige at det var flot, at der er afsat midler til talentudvikling
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Beretningen godkendt

Ad. 3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget.
Carl Gerstrøm konstaterede at regnskabet er underskrevet af begge revisorer.
Klaus D. Johansen fremlagde regnskabet:
Klaus takkede vores regnskabs assistent, Helle, og Peter Bjerremand og Bent Larsen
for det store arbejde med det nye regnskabs system
Vi var ved årsskiftet 600 medlemmer, det er faldet lidt da opkrævningerne kom ud
Regnskabet kunne desværre ikke, på grund af nyt system sammenlignes med 2018.
Det vil være muligt næste år. Desuden har Klaus og Peter Bjerremand forsøgt at stille
nogle tal op på det og disse tal blev fremlagt på storskærmen.
Nøgletal fra regnskabet blev fremlagt på storskærmen.
Spørgsmål/bemærkninger til regnskabet:
Søren Klint: vil gerne at bestyrelsen fortæller hvad det er for et system der er købt
ind.
Klaus: Vi har investeret i et regnskabs system der hedder ForeningLet, der er gearet
til foreninger, og det skulle gerne give besparelser på regnskabsassistance. Derudover
anvender vi Economic, der er nemmere at håndtere.
Kurt Bech Pedersen: spørger til den løn der er til Anne Marie, ”er den ikke sponsor
betalt.”
Klaus D. Johansen:
Det er korrekt
Dirigenten lukkede spørgerunden
Regnskabet godkendt
Kassereren fik ordet igen for at fremlægge budgettet. Carl Gerstrøm gjorde
opmærksom på at budgettet ikke skal til afstemning, - det er alene til orientering.
Klaus gjorde opmærksom på, at vi fremadrettet kan hente en AP. Appen findes i
ForeningLet, og med den kode vi ellers anvender til vores egen portal, kan logge sig
på og få et medlemsbevis frem. Klaus har nu lovet at skrive en vejledning til, hvordan
det findes frem.
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Spørgsmål/kommentarer til budgettet:
Peter Bjerremand:
Kommentar; meget af det der er Horsens Til OL budgettet er nulsums tal. Er tal, hvor
der er sponsor kroner bag.
Claus Riber:
Spørger ind til overskuddet. Og fik et kvalificeret svar
Tak til kassereren.
Ad. 4. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag fra bestyrelsen
Ad 5. Forslag fra medlemmer
Ingen forslag fra medlemme
Ad 6. Fastlæggelse af årskontingent
Bestyrelsens forslag:

A. Myndig, aktiv
sejler
B. Umyndig aktiv
sejler
C. Samboende par
D. passiv/aktiv
65+
Stigning på %

Nuværende for
perioden
Nov. 19 til okt. 20
1174

Ny kontingent
perioden
Nov. 20 til okt. 21
1209

Bemærkninger

992

1021

3%

3064
587

3156
605

3%
3%

3%

Bemærkninger eller spørgsmål til bestyrelsens forslag til kontingent?
Ingen bemærkninger
Bestyrelsens forslag er vedtaget!
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Ad 7. Valg af formand
Formanden er ikke på valg i år
Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Efter generalforsamlingen jan. 2019 bestod bestyrelsen af:
Formand Bjarne Hansen
genvalgt for 2 år
Svend Smedegård
på valg næste år
Jan Riskær
genvalgt for 2 år
Knud Erik Feldt
genvalgt for 2 år
Klaus D. Johansen
genvalgt for 2 år
Kristian Trøst Smedegaard
på valg næste år
Klaus Schubert
på valg næste år
* Suppleanter er:
Peter Bjerremand Jensen
på valg næste år
Bent Larsen
nyvalgt for 2 år

Følgende er på valg
• Svend Smedegård
• Kristian Trøst Smedegaard
• Klaus Schubert
• Peter Bjerremand Jensen (supp)

modtager ikke genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg
stiller op til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at genvælge Kristian Trøst Smedegaard og
vælge Peter Bjerremand Jensen og Christian Blæsbjerg til bestyrelsen.
Christian Blæsbjerg præsenterede sig selv
Der var ikke andre kandidater
Tillykke til de valgte
Så suppleantposten.
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Til afløser for Peter Bjerremand Jensen foreslår bestyrelsen Tina
Winkler valgt for 2 år
Der er ikke andre kandidater

Tina Winkler præsenterede sig selv
Tillykke til Tina

Carl Gerstrøm:
Tak til Svend og Klaus der ikke ønskede at være med mere. Tillykke til de nyvalgte husk at stå til rådighed for pressen efter generalforsamlingen. Foto og aftale om
interview.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Bjarne Hansen
Peter Bjerremand Jensen
Jan Riskær
Knud Erik Feldt
Klaus D. Johansen
Kristian Trøst Smedegaard
Christian Blæsbjerg
Suppleanter er:
Tina Winkler
Bent Larsen

på valg næste år
nyvalgt til bestyrelsen for 2 år
på valg næste år
på valg næste år
på valg næste år
genvalgt for 2 år
nyvalgt til bestyrelsen for 2 år
nyvalgt for 2 år
på valg næste år

Ad. 9 Valg af revisorer
De to revisorer Søren og Anders Andersen er villige til genvalg.
De er valgt.

Ad. 10. Eventuelt
Kurt Bech Pedersen: ville gerne sige en tak til Svend Smedegaard, for det store
arbejde han har lagt i Horsens Sejlklubs bestyrelse.
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Svend har været en stor fortaler for det nye klubhus, og har lagt en meget stor
arbejdsindsats i projektering i det nye klubhus. Kurt spurgte ind til, hvad der skulle til
for at man fik tildelt et ærestegn.
Helle Hjorthlund: ligeledes kan vi takke Nils Buhl for en kæmpe indsats i Horsens
Sejler skole og Horsens Sejlklub som helhed.
Dirigenten Gav ordet til Formanden for en afsluttende bemærkning.
Formanden holdt sin afsluttende tale, der indeholdt følgende:
En tak til alle medlemmer for et godt år 2019, og en tak til alle frivillige kræfter.
Taler:
Klaus Schubert med tak for indsats i de forløbne 4 år.
Nils Buhl for et kæmpe arbejde i Horsens Sejlklub, som frivillig og som leder af kapog sejlerskolen.
Svend Smedegaard for et kæmpe frivilligt arbejde. En indsats der gjorde at vi endte
med et nyt og flot klubhus.
Svend Smedegaard blev tildelt Horsens Sejlklubs Ærestegn.
Svend takkede for de pæne ord og for ærestegnet. Svend sluttede men at sige: ”Pas nu
på pengene”

6

