
Referat fra ordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub d. 17. marts 2016 
  Der var 57 fremmødte deltager. Heraf 6 med fuldmagter fra andre. I alt stemmer til stede var 63.   1. Valg af dirigent Ole Thye blev foreslået som dirigent og valgt. Ole takkede derefter for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig.  2.  Bestyrelsens beretning Michael Fougt gennemgik årets beretning, og den blev godkendt. Vedlægges som bilag.  3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 Kasserer Frank Vogensen meddelte, at det revisorpåtegnede regnskab med diverse kommentarer og forklaringer var fremsendt til alle medlemmer forud for generalforsamlingen. Desuden blev regnskabet fremvist på projektor. Resultat af driften var DKK (minus) -34.840. Balancen udviste DKK 681.380 med en egenkapital på DKK 512.976. Resultatet var i overensstemmelse med budgettet for 2015. Der blev tilknyttet den kommentar, at vedligeholdelse af klubhus og anskaffelse af en ny opvaskemaskine har betydet ekstra udgifter i 2015.  Yderligere kommentar fra salen: regnskabet er meget flot og overskueligt. Regnskabet blev herefter godkendt.  4. Indkomne forslag Forslag 1, fra bestyrelsen: udnævnelse af Steen Billenstein til æresmedlem. Forslaget blev godkendt, og Steen takker alle. Men først og fremmest takker Steen alle de sejlerskoleinstruktører, der i tidens løb har været med til at gøre sejlerskolen i GSK til det den er i dag – en stor succes.  Forslag 2, fra bestyrelsen: indkøb af en H-båd til klubben, som supplerende sejlerskolebåd. Der er taget initiativ fra en gruppe sejlerskoleinstruktører til at forestå indkøbet og driften af båden. Det skønnes, at bidrag fra holdtilmelding til kapsejladsskolehold og bevilget fondsbeløb fra Nordea på 50.000 kr. samt egenfinansiering 25.000 kr. kan finansiere klubbens udgift til anskaffelsen (75.000 kr.) samt drift i 2016. Der blev stillet spørgsmål vedrørende bådens holdbarhed og sejlegenskaber, specielt i et farvand som ud for Gilleleje. Disse blev besvaret med diverse kommentarer fra mødedeltagerne baseret på egne erfaringer med H-bådssejlads. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.  5. Budget for 2016 Budgettet var på forhånd fremsendt til alle medlemmer. Med uændret kontingent lægges der op til et nulresultat i 2016. Budgettet blev godkendt. Forslag: at regnskabet for drift af H-båden bliver særskilt specificeret i regnskabet for 2016.  6. Valg til bestyrelsen På valg var næstformand og kasserer. Næstformand: Lars Brasse og suppleant som næstformand Mette Eriksen ønskede ikke at genopstille til denne post.  Bestyrelsen foreslog valg af Tove Granild til posten. Tove blev valgt. Kasserer: Frank Vogensen modtog genvalg, og blev valgt. Forsamlingen takkede Lars for hans store indsats i bestyrelsen.   7. Valg af suppleant Mette Eriksen fortsætter som suppleant (valgt for to år og derfor ikke på valg). På valg var Klaus Rigger, som gerne modtog genvalg. Klaus blev genvalgt.  



  8. Valg af to revisorer Kirsten Rasmussen og Majbritt Hoppe, på valg for et år, ønskede begge at genopstille. De blev begge genvalgt.  9. Valg af en revisorsuppleant Børge Vestergaard, for et år, ønskede at genopstille. Børge blev genvalgt.  10. Eventuelt Formand for klubben, Michael Fougt, meddelte, at han til næste år (generalforsamling) ikke genopstiller til valg som formand eller medlem af bestyrelsen. Michael opfordrer interesserede kandidater til at kontakte ham, og komme og deltage i nogle af vores bestyrelsesmøder, så man kan få en fornemmelse for hvordan vi arbejder, samarbejder og kommunikerer med hinanden.  Michael sendte også en stor tak til alle de aktive i klubben, og specielt til udvalgsformændene, der skaber en masse gode aktiviteter i klubben, og gør bestyrelsens arbejde både fornøjeligt og overkommeligt.  Afslutning Dirigenten takkede bestyrelsen for det gode arbejde i 2015 og forsamlingen for go ro og orden. Klubben bød på kaffe / øl / vand.    Dato: 5. april 2016  _GODKENDT_______________ Ole Thye, dirigent                                                                     


