Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling
7. november 2012
Efter fælles spisning, havde Steen Jepsen et indlæg om eksponering af sejlsport. Eksponering handler om
mediedækning og at lade tilskuere på havnen kunne følge med. Det har også en betydning når man skaffer
sponsorer. Metoderne er tracking og streaming, Til Aarhus Big Boat Race bruge ES streaming og til DM i Hbåd 2012 brugte ES Tracking. Mick Anderson, professionel fotograf, var hyret ind til Aarhus Big Boat Race.
Der blev vist video og billeder.
1. Valg af dirigent
Per Selmose blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt til dirigent. Per 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
Der var stor tak til hjælpere ved de mange arrangementer i år. En stor tak også til alle medlemmer
og formænd i udvalgene
● Med frivillig hjælp er der lavet en bådmesse og flere store stævner. Et andet eksempel er
bygningen af vores nye terrasse
● Husudvalget har været meget aktivt både med arrangementer og med at opgradere klubhuset, nye
nøgler, nyt køleskab, automatisk tænd/sluk af varme og meget mere
● Klubhuset skal repareres og forstærkes. Der er indhentet flere vurderinger og tilbud på denne
opgave der skal laves i år. Omkostningen bliver ca. kr. 60.000. Arbejdet laves i december efter
julefrokosten. Bestyrelsen har igangsat dette, men vil gerne have eventuelle kommentarer fra
generalforsamlingen. (der kom ingen)
● Efter beretning fra udvalgene var der tak til Erik for vores værksted, Niels for at drive Båken, tak til
Tage for arbejdet med hjemmesiden
● Slutteligt takkede formanden bestyrelsen for deres arbejde i årets løb
Der kom flere tilkendegivelser om at man gerne ville have bestyrelsens version af de skriverier der
har været på diverse net-medier og på ES hjemmeside vedrørende samarbejdsproblemer mellem
ungdomsudvalget (optimisterne) og jolleudvalget.
●

Claus gav en kronologisk gennemgang af de samarbejdsproblemer der har været med
ungdomsafdelingen (optimisterne) ift. Jolleudvalget
Herefter blev Beretningen godkendt af generalforsamlingen
●

3. Forelæggelse af regnskab
Flemming Rost gennemgik regnskabet med en række bemærkninger
●

Vi har lidt færre medlemmer end vi har budgetteret med

Der er et højt aktivitets niveau med udstillinger og stævner som har giver mange penge til klubben i
år
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
●

Budget for næste år blev fremlagt og gennemgået
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for næste år
Bestyrelsen kom med forslag om ændring af kontingenter
950 til 970
● Senior
Ægtefælle/samlever380
til 150 (nr 2 får 30% for begge i dette ’før’ eksempel)
●
370 til 380
● Gaster/passive
● Unge u. 18 675 til 690
Familie rabat på 30% bibeholdes (kun gældende for børn)
Ægtefælle/samlever-medlemskab, er ”fuldgyldigt” seniormedlemskab
Bestyrelsens forslag blev vedtaget
6. Valg af formand, næstformand og kasser
Formand
Claus Dalbøge modtog genvalg
Næstformand
Kasser

Peter Juul modtog genvalg
Flemming Rost modtog genvalg

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Kapsejladsudvalg
Steen Jepsen modtog genvalg
Jolleudvalg

Pernille Bülow Bech blev valgt

Ungdomsudvalg

Jesper Heegaard blev valgt

Klubhusudvalg

Ole Østergaard modtog genvalg

Sejlerskole

Ole Lundskov modtog genvalg

Tur/motorbåds udvalg Peter Petersen modtog genvalg
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisor
Mogens Terp modtog genvalg
Revisor

Per Priess blev valgt

Revisorsuppleant

Niels Jørgen Bendorff blev valgt

9. Eventuelt
● Overrækkelse af klubmesterskabs pokaler

●

●
●

Erik Bålkilde fik ordet og henstiller til at vi rydder op efter os selv når vi har brugt værkstedet. Hvis
man fjerner værktøj fra værkstedet bedes man skrive en seddel. Lån er kun for samme dag. Værktøj
modtages – tal med Erik
Hvis man vil have døren åben til arrangementer eller lignende, kan dette aftales med Ole fra
husudvalget
Der blev givet en stor tak fra salen til bestyrelsen for det gode arbejde, især set i den seneste tids
problemer

