Referat fra Egå Sejlklubs generalforsamling den 11. november 2014

 Valg af dirigent: Per Selmose
¾ Det konstateres at indkaldelse er foretager med mindst to ugers varsel jf. vedtægter og dermed
erklæres generalforsamlingen for lovlig.
 Valg af referent: Jesper Konradsen
 Claus Dalbøge fremlagde bestyrelses beretning.
¾ Efterfølgende kommentar fra Jesper Jakobsen:
 Udtrykte undren over at Saling Århus ikke var nævnt.
 Hvorfor afholdes Big Boat VM i KDY og ikke i Århus?
• Svar: Århus havn var på planlægningstidspunktet for stævnet ikke sikker på at kunne huse
stævnet.
¾ Beretningen blev godkendt.

 Flemming Rost fremlægger det revideret regnskab.
¾ Spørgsmål til regnskabet:
 Ved udgifter til storejoller, hvor mange medlemmer dækker omkostningen i regnskabet?
• Svar = ca. 31 medlemmer.
 Økonomien i sejlsportsligaen for klubben?
• Deltagelse er finansieret med delvis sponsorat og deltageres egen betaling. Klubben har ikke
bidraget med økonomiske midler.
¾ Regnskabet blev godkendt.
 Flemming fremlægger budgettet for det kommende regnskab og redegør for fordelingen af overskud
mellem de enkelte afdelinger. For at omsætningen fra bådudstillingen kan momsfritages kræver SKAT
at overskuddet bruges på ungdomsarbejdet i klubben.
¾ Indtægter baseres på en konstateret øget medlems tilgang, en planlagt kontingent stigning,
indtægter fra BigBoat arrangement og sædvanlige tilskud fra kommunen.
¾ Klubbladet er budgetteret til at udkomme 2 gange mere, herefter overgår udgivelsen på klubbens
hjemmeside.
 Der spørges til budget vedr. klubhusets drift. Der budgetteres med en udlejning af klubhuset til
medlemmer og til Søsport lejre.
 Det kommenteres at vedligeholdsudgifter til jolle huset er sat lavt.
 Behandling af indkommende forslag:
¾ Skal ES være medlem af Saling Aarhus igen: Ja/Nej
 Efter debat bliver der fremsat følgende ændringsforslag: Bestyrelsen for Egå Sejlklub
bemyndiges til at genforhandle indmeldelse i Sailing Aarhus under forudsætning af at Sailing
Aarhus acceptere de af bestyrelsen opstillede forudsætninger for Es’ genindtrædelse i
samarbejdet.

 Ændringsforslaget vedtages og det oprindelige forslag falder væk.
¾ Skal ordningen med udlejning af klubhus fortsætte?: Skriftlig afstemning Ja/Nej
 Afstemning: Ja = 55 Nej = 24 Blank = 1
 Forslaget er vedtaget.
• Der opfordres til at der findes en visevært som tilser at klubhuset afleveres i rengjort og
opryddet stand. Optælling af service mv.
¾ Terrasse bag klubhus: Ja/Nej
 Der fremsendt tegninger og et pris estimat på ca. kr. 9.000,‐
 Forslaget er vedtaget.
¾ Opbygning af kapital til renovering af toilet og badefaciliteter i jollehuset.
 Da betingelserne er beskrevet i lejeaftalen, vil bestyrelse tage kontakt til Egå Marina og drøfte
detaljerne i forhold til lejeaftalen. Det giver ikke mening at generalforsamlingen stemmer om
forslaget da aftalen er beskrevet i lejekontrakten.
 Fastsættelse af kontingent
¾ Bestyrelsen forslår at:
 Senior medlem stiger til kr. 1.025,‐
 Ungdom medlem stiger til kr. 725,‐
 Gast / Passive medlem stiger til kr. 425,‐
 Familierabat på 30% og ægtefælde prisen på kr. 150,‐ fastholdes.
¾ Kontingent stigningen vedtages.
 Valg til bestyrelsen:
¾ Formand (Claus Dalbøge ønsker ikke genvalg): ingen kandidater ønsker at stiller op.
¾ Næstformand (Kirsten Rambøl er villig til genvalg): Kirsten Rambøl blev genvalgt
¾ Kasserer (Flemming Rost ønsker ikke genvalg): ingen kandidater ønsker at stiller op.
 Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne hvor valg til bestyrelsen
er hovedpunktet på dagsordenen.

 Valg til øvrige bestyrelsesmedlemmer:
¾ Kapsejladsudvalg: Steen Jepsen blev genvalgt.
¾ Jolleudvalg: Pernille Bülow Bech blev genvalgt.
¾ Ungdomsudvalg: Jesper Heegaard blev genvalgt.
¾ Klubhusudvalg: Ole Østergaard blev genvalgt.
¾ Sejlskole: Mads Trøstrup Kristensen blev genvalgt.
¾ Tur‐ og motorbådsudvalget: Peter Petersen blev genvalgt.
 Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
¾ Post som revisor: Niels Jørgen Bendorff blev valgt.
¾ Post som revisor: Karl Kristian Bro blev valgt.
¾ Post som revisorsuppleant: Lars Dalbøge blev valgt.

 Eventuelt:
¾ Gavl på klubhus mod parkeringsplads trænger til vedligehold.
¾ Jolleafdelingen efterlyser personer der kan skaffe 2 stk. 20” containere til grejopbevaring. Helst
gratis.
¾ Rengøringen af klubhuset er ikke særlig god. Der opfordres til at finde en bedre løsning.

Referat godkendt af dirigent:
Egå d. 13. November 2014

Per Selmose

