Referat fra generalforsamling i Gråsten Sejlklub 2021
Afholdt mandag den 31. maj 2021
Kl. 19.00 bød formanden velkommen til 39 fremmødte og gik straks over til dagsordenen:

1. Valg af dirigent
Søren Vogelius blev foreslået og valgt.

2. Valg af referent
Tage Møller blev foreslået og valgt.
Her bad Hans Peter Novrup om ordet, idet han mente, at der burde være et ekstra punkt under
dagsordenen. Punktet er dog sat til afstemning under punkt 5; kontingent.

3. Beretning
Jan Petersen aflagde beretning om årets begivenheder i klubben og refererede til, hvad der var
sket i de forskellige udvalg (beretningen i sin fulde længde kan læses i Fanglinen og på
hjemmesiden).
Hans Peter Novrup efterlyste en reminder til Generalforsamlingen. Samtidig var han utilfreds
med, at et af hans indlæg i Fanglinen var blevet bearbejdet.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

4. Forelæggelse af regnskab og budget
Regnskab: Bent Rasmussen fremlagde årets regnskab i detaljer.
Godkendt uden bemærkninger.
Budget: Også dette blev gennemgået.
Jens Lorenzen: Hvis vi fjernede hallen, kunne vi få mange flere bådpladser.
Jan Petersen: Heldigvis holder dette ikke. Vi har en indtægt på ca. 55 tkr. årligt på hallen og
næsten ingen udgifter. Dette har været sådant i mange år, så hallejen har været med til at betale
udgifter andetsteds i klubben.

Godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent og indskud
Fortsætter uændret i 2021.
Bo Bach-Hansen mente ikke, at vi følger reglerne i vedtægterne.

Jan Petersen: Vi betaler GSF det beløb, som vi får igen som modydelse. Der betales kontingent til
formanden og juniorlederen. Dette emne skal senere afstemmes under punkt 8b.
Hans Peter Novrup roste Bo Bach-Hansen for indlægget.
Derefter blev fastlæggelsen godkendt.

6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer
Dette punkt blev flyttet til efter punkt 8d, da der er foranliggende beslutninger, som har
indflydelse her.

7. Forslag til vedtægtsændringer
7: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
7a: §7 Ordinær generalforsamling st.5 (ikke i
kontingentrestance)
Vedtaget uden bemærkninger.
7b: §7 Ordinær generalforsamling st.5 (stemmeret
junior forældre)
Der var både indlæg for og imod, men den endelige afstemning kunne ikke opnå 2/3 stemmeflertal,
så forslaget faldt.
8: Indkomne forslag:
A: autocamper parkering 5 pl.
Jan Petersen fremlagde sit forslag om etablering af 5 autocamperparkeringspladser.
Egon Reerup udtrykte betænkeligheder ved omkostningerne, og hvor skal medlemmerne så parkere
deres biler?
Jens Lorenzen synes det var fint med nye initiativer.
Jens Jørgensen kunne også se en mulighed deri, at bådejere med transportabelt toilet også kunne
anvende tømningsmuligheder.
Forslaget blev derefter vedtaget.
B: GFS-aftale
Aftalen, der er udformet som en sponsoraftale mellem GS og GSF blev gennemgået. Der er heri
nævnt kontingentfritagelse for formanden og juniorlederen i GFS. Alle andre i bestyrelsen
betaler kontingent.

33 stemte for aftalen, som hermed er vedtaget.
C: Arbejdspligt
Lars Gormsbøl fremlagde sit forslag. Det går ud på, at de medlemmer, der ikke ønsker at opfylde
deres arbejdspligt, får en opkrævning som svarer til det, en faglært får i timeløn for de
manglende 10 timer.
Bo Bach-Hansen: Vi skal alle bidrage. Hvis man har sagt ja til medlemskab, opfylder man
arbejdspligten; ellers er det ud!
Jan Petersen: Vi skal lære at opfatte arbejdspligten som en positiv oplevelse.
Afstemning viste derefter, at der ikke var tilslutning, så forslaget faldt.
D: GS genoptagelse i Dansk Sejlunion
Hans Peter Novrup fremlagde sit forslag. Som begrundelse gav han det, at eksklusionen i 2013
skete på et ulovligt grundlag. Han kunne desuden berette, at han havde haft kontakt til
direktøren for Dansk Sejlunion, og denne gerne så, at GS kom tilbage til DS. DS kunne desuden
tilbyde bestyrelsen for GS et kursus i bestyrelsesarbejde.
Egon Reerup: Fandt det uanstændigt at bagtale den tidligere formand og den daværende
bestyrelse. Og hvad bilder Hans Peter Novrup sig ind, når han anbefaler kurser til
bestyrelsen?
Hans Peter Novrup erkendte, at han ikke var kendt med de faktiske forhold i eksklusionen.
Forslaget blev sat til afstemning. 2 stemte for og 22 imod. Forslaget faldt dermed.

6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer
Priser og gebyrer foreslås uændret.
Prisen på autocamperophold ønskes sat til 120 kr.
Vedtaget med 28 stemmer for.

9. Valg til bestyrelsen
•
•
•
•
•

Kasserer Bent Rasmussen (modtager genvalg) Blev genvalgt.
Sejladsudvalgsformand Stig Nissen (modtager genvalg) Blev genvalgt.
Broudvalgsformand Lars Gormsbøl (modtager genvalg) Blev genvalgt.
Bygningsudvalgsformand Esben Nowak (modtager ikke genvalg) Forslag: Morten
Sørensen. Blev valgt.
Programudvalgsformand Lars C. Møller (modtager ikke genvalg) Forslag: Søren
Vogelius. Blev valgt

•

Juniorudvalgsformand Gitte Lundby (modtager ikke genvalg) Forslag: Jesper Toft
Simonsen. Valgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
•
•

Revisor: Hans Peter Novrup (modtager genvalg). Forslag: Hans Gade. Med 30 stemmer mod 5
blev Hans Gade valgt.
Revisorsuppleant ulige år: Lars Gormsbøl (modtager ikke genvalg). Forslag: Jens Jørgensen.
Valgt.

11. Eventuelt
Hans Peter Novrup takkede for den tillid, Generalforsamlingen havde vist ham.
Derefter takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet tilbage til formanden.

Formanden gav derefter en orientering om sponsorgruppens arbejde og foreløbige resultater inden
han takkede for deltagelse og bød velkommen til de ny bestyrelsesmedlemmer og takkede de
afgående.
Også tak til dirigent og havnemester.

Søren Vogelius
Dirigent

Tage Møller
referent

