Referat af Egå Sejlklub´s generalforsamling
2. november 2011
Efter fælles spisning og et underholdende trylleshow havde Jonas Döpping en præsentation af jolleafdelings
flotte kapsejladsresulter internationalt med overrækkelse af præmier, hvorefter generalforsamlingen
formelt kom i gang

1. Valg af dirigent
Ole Østergaard blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt til dirigent. Ole konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig varslet, hvorfor vi kunne fortsætte til næste punkt.

2. Bestyrelsens beretning for det foregående år
Formand Claus Dalbøge afgav en samlet beretning fra bestyrelsen inkl. fra de forskellige udvalg
Der henvises til den præsentation Claus gav generelt. I udpluk kan nævnes
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Der var stor tak til hjælpere ved de mange arrangementer i år, som eksempel bådmesse og Aarhus
Bigboat Race. Samtidigt var formanden glad for at se at alle der hjalp til, nød det
Pr 1/11 er der 488 medlemmer i klubben, hvilket er en mindre stigning
Sund økonomi – der er sparet en del på de administrative omkostninger
Der er budget for alle aktiviteter og arrangementer
ES kapsejladser og bådmesse har spyttet godt i kassen
Bedre nøgletal at styre efter
Bådmessen var en kæmpe succes. Positive tilbagemeldinger fra såvel besøgende som udstillere.
Godt styr på de praktiske detaljer, og specielt godt salg af pølser hvor ES nærmest støvsugede
Østjylland for pølser vi kunne sælge. Anslået 10.000 besøgende. Underholdende matchrace som
kunne følges fra land. ES vil gerne stille op til en bådmesse igen
Sejlerskolen er den vigtigste kilde for tilgang af seniormedlemmer. Fuldt besat med 18 kursister
denne sommer. Der er pt. 14 deltagere på vinter teorien der varetages af Jørgen Lysdal
Tur og motorbåds udvalget har kørt uden formand. Mogens Terp har stået for Pinse‐ og Løvfaldstur
Husudvalget har manglet medlemmer. Det er et vigtigt udvalg. Senest ved standerskift manglede
det. Julefrokost 2010 blev arrangeret af Gyda og Kirsten. I 2011 står Kim og Poul for arrangementet,
som er 3 december. Der kommer ikke noget ny nøglesystem. Stor tak til vores vicevært Erik Bålkilde
Kapsejladsudvalget har haft en god sæson med god afvikling af sejladserne, der har været nogle
aflysninger på grund af vejret. Kort før sæsonstart blev kapsejladsens dag afholdt med succes. Der
deltog 38 på Båkebanen, 14 til Easysejlads, 19 til Singlehand og 23 til årets Hovedsejlads.
Point‐sejladserne har haft 2 starter og et specielt storbådsløb.
Midsommer sejladsen var super, dog stod den nye kulgrill ikke distance – en ny gas grill er købt og
har stået sin prøve under bådmessen.
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Aarhus Bigboat Race gik meget godt og fik fin pressedækning, der var blandt andet 2 indslag i TV2‐
Østjylland. Der var positiv tilbagemelding fra deltagere og ES ser frem til at gentage kapsejladsen
næste år. ES have 1 bane ved Festuge Cup. Formanden takkede alle der har hjulpet med bøjer,
arrangementer og andre gøremål
Båken fortsætter i papirform, og der har været mange positive tilbagemeldinger på formatet, Tak til
Niels Greve
Tak til Tage Danielsen for arbejdet med ES hjemmeside
Jonas Döpping har overtaget de opgaver Kristine Stubdrup forlod i sæsonen. Der er udarbejdet en
vedligeholdelsesplan for ungdomsafdelingens bygninger, og allerede lavet forbedringer på gulve,
skillevægge og VVS installationer. Marinaen har ligeledes asfalteret udenfor. Der er kommet en ny
følgebåd og Laserjoller. Der har ligeledes i ungdomsafdelingen været afholdt et succesfuldt ’kom og
sejl’ arrangement.
Slutteligt takkede formanden bestyrelsen for deres arbejde i årets løb

3. Forelæggelse af regnskab
Flemming Rost gennemgik regnskabet med en række bemærkninger
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Pænt overskud i år
Der benyttes samme principper som tidligere, med højere detaljeringsgrad
Det er et år med ekstraordinære indtægter
2 kampagner har skaffet i alt 24 nye medlemmer
Totalt har brutto tilgang været 95 nye medlemmer
Aarhus Bigboat race har tilført 30.000,‐ til klubben, samt 10‐12.000 i ungdomsafdelingen
I dette regnskab er bådmessen 2011 ikke med da året slutter 31/8
Båken har givet usædvanligt flot resultat pga. forskydninger i indtægter, dette er ikke normalt

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
Budget for næste år blev fremlagt og gennemgået

4. Indkomne forslag
Der var et indkommende forslag fra bestyrelsen, med konkret forslag inkl. tegning til at udvide terrassen
foran klubhuset mod syd. Flere placeringer har været overvejet, men foran mod syd var valgt af følgende
grunde
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Aftensol
Indbyder til mere brug og socialt samvær
Plads til flere
Mødested
Grillhygge

Der er tale om et selvbyggerprojekt og omkostningen til materialer bliver 13‐14.000.

Der var efterfølgende en livlig diskussion af det konkrete forslag samt snak om alternative forslag, med
argmenter for og imod placering, og ligeledes om yderligere projekter på bagsiden af klubhuset.
Bestyrelsens konkrete forslag kom til afstemning og blev vedtaget med følgende stemmer
•
•
•

32 stemte for
8 stemte imod
8 stemte hverken for eller imod

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år
Bestyrelsen kom med forslag om stigning af kontingenter
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Senior
Gaster/passive
Unge u. 25

920 til 950
360 til 370
655 til 675

Bestyrelsens forslag blev vedtaget

6. Valg af formand, næstformand og kasser
Formand

Claus Dalbøge modtog genvalg

Næstformand

Peter Juul modtog genvalg

Kasser

Flemming Rost modtog genvalg

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kapsejladsudvalg

Steen Jepsen modtog genvalg

Jolleudvalg

Jonas Döpping modtog genvalg

Ungdomsudvalg

Joachim Berg blev valgt

Klubhusudvalg

Ole Østergaard blev valgt

Sejlerskole

Ole Lundskov modtog genvalg

Tur/motorbåds udvalg

Peter Petersen blev valgt

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisor

Eigil Hems modtog genvalg

Revisor

Mogens Terp modtog genvalg

Revisorsuppleant

Per Priess modtog genvalg

9. Eventuelt
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Overrækkelse af klubmesterskabs pokaler
Ole Østergaard spurgte hvorfor regnskabs året slutter inden sejlsæson er slut. Kasseren svarede at
der er aktivitet året rundt i ES og fandt således terminen hverken specielt god eller dårlig.
Ole Lundskov spurgte efter og fandt 2 instruktører til næste sæsons sejlerskole
Steen Jepsen efter frivillige til Aarhus Bigboat Race og DM i H‐både næste sæson – datoer kommer
på nettet
Formanden takkede dirigent og sluttede generelforsamling

