Generalforsamling 04.02.2020
Dagsorden ifølge vedtægternes paragraf 10:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag om ændringer af vedtægterne samt
indkøb af bro, nyt nøglesystem og andet materiel.
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og
restancegebyr.
6. Valg af formand: Udgår i lige år
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Carsten Lykke Christiansen, Henrik
Dupont, Jonna Sig Vilstrup, Uffe Høgh Laursen
8. Valg af revisorer. På valg er: Allan Lund, Poul Erik Jensen
9. Eventuelt
Hvis bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter mht. direkte valg af kasserer vedtages,
ændres punkt 7 – 9 til:
7. Valg af kasserer
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Referat
Ad. 1. Allan Lund blev foreslået og valgt som dirigent.
Ad. 2. Formanden fremlagde årets beretning, som også kan læses i Træsejlet januar 2020.
Beretningen blev godkendt.
Der spørges til antal unge og gøres opmærksom på behov for egnede årer til de unge.
Ad. 3 Kassereren fremlagde regnskabet, som blev uddelt på mødet. Regnskabet godkendes.
Der spørges til Smuk fest indtægten og medlemsskaber af sejl klub og andre klubber.
Ad. 4. Bestyrelsens forslag til 11 ændringer af vedtægterne gennemgås og vedtages punkt for punkt.
Kontingent opkrævning kommenteres og drøftes. Regnskabet ønskes udsendt sammen med
indkaldelsen til GF. Forslag til at indkaldelsen udsendes mere end 8 dage før GF.
Bestyrelsens forslag om køb af ny bro, pris 195.000,- vedtages.
Slidske på begge sider af broen ønskes. Damstahl kan ansøges om tilskud.
Bestyrelsens forslag om køb af nyt nøglesystem, pris 40.000,- vedtages.
Nøgler erstattes af digital nøglesystem fra Acces Technology.
Depositum for returnerede nøgler tilbagebetales til de, som ønsker dette. Nye nøglechip udleveres
uden depositum, da klubben sletter brugerkoden ved ophør af medlemskab.
Bestyrelsens forslag om køb af Coastalbåd, pris 60.000,- vedtages.
Det skal sikres, at årerne kan tilpasses til alle brugere i alle aldre. Der skal ryddes ud i bådhallen,
så der kan blive plads til den nye båd.
Ad. 5. Kassereren fremlægger budgettet, som inkluderer ovennævnte forslag og en mindre
kontingent stigning. Budgettet vedtages.
Brug af lokaler drøftes. Renteindtægter / udgifter drøftes. Etablering af konto til opsparing foreslås.

Afskrivning af materiel fremgår ikke af regnskabet.
Ad. 6. Valg af formand udgår i lige år.
Ad. 7. Valg af kasserer: Uffe er på valg og ønsker ikke genvalg.
Ellen Mosekjær stiller op og bliver valgt.
Ad. 8. 3 skal vælges til bestyrelsen: Henrik er på valg og ønsker ikke genvalg.
Carsten og Jonna er på valg og kan genvælges.
Jørgen Dalgaard og Anette Bruun stiller op.
Der uddeles stemmesedler til de fremmødte og resultatet bliver, at Carsten, Jørgen og Jonna vælges.
Ad. 9. Valg af revisorer: Allan og Poul Erik stiller op og bliver valgt.
Ad. 10. Evt.
–
Karin fortæller om møde i Ro netværk Syd. Kan læses i Træsejlet.
–
Anders fortæller om sportsroning, som DFfR kommer og hjælper os i gang med.
–
Louise fortæller, at Edon bådene igen i år er 3 uger i klubben
–
Birgitte lykønsker Erik med 25 år som formand i Skanderborg Roklub med en flaske.
–
Erik takker Uffe og Henrik for indsatsen i bestyrelsen med en vingave.
Dirigenten takker for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.

