Prikken special
23. februar 2010

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling
i Sejlklubben Greve Strand
18. marts 2010 kl. 19:00 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens
aktuelle stilling
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Se regnskab på midtersiderne

4. Forslag fra bestyrelse og indkomne forslag
Se indkomment forslag på side 4. Ingen forslag fra bestyrelsen

5. Valg af formand
Formanden er ikke på valg

6. Valg til bestyrelse og valg af bestyrelsessuppleanter

På valg er (jf. vedtægterne);
• Næstformand Geert Lehmann
• Kasserer Britta Pedersen
• Bestyrelsesmedlem Heino Sayk
• Suppleant Allan Jensen
• Suppleant Ove Strøm Jørgensen
Alle modtager genvalg bortset fra Geert Lehmann (se mere på hjemme-siden).
Bestyrelsen foreslår Allan valgt til bestyrelsen og genvalg af øvrige medlemmer på
valg.

7. Valg af revisorer
8. Forelæggelse af budget for det kommende år samt forelæggelse
af kontingenter, indmeldelsesgebyr og morarente samt bøde for
udeblivelse fra pligtarbejde
Bestyrelsen foreslår for 2010 uændret kontingent. Se budget for 2010 på side 2.

9. Eventuelt.

Budget 2010
I tillæg til budgettet nedenfor, beder bestyrelsen om mandat til at
foretage investering i varmepumpe(r) i Klubhuset i størrelsenordenen
kr. 25.000. Det er bestyrelsens vurdering at investeringen vil reducere
strømforbruget væsentligt og derved tjene sig ind over en kort årrække.

REGNSKAB OG BUDGET

Kontingenter

Regnskab 2009

Budget 2009

Budget 2010

kr.

kr.

kr.

135.350

148.000

135.000

Budget 2010 (ii)
Såfremt det fremsatte forslag til ændring af vedtægterne vedtages,
foreslås kontingentet for 2010 at blive:
Aktiv, (uændret ) kr. 900
Familie, kr. 1.190 (svarende til aktiv+aktiv ægtefælle)
Støttemedlem, kr. 390 (svarende til passiv)
“Pensionist”, (uændret) kr. 515
BALANCE

31/12/ 2009
kr.

Banker

341.050

Diverse indtægter

2.000

Skoleudvalg

Renter og gebyrer

6.799

Kontantbeholdning

100

Salg af klubartikler

1.120

Likvide midler ialt

343.393

Udlån af klubhus
Salg af drikkevarer
Indtægter ialt

10.550

14.000

8.811
164.630

10.000
5.000

162.000

150.000

Udgifter:
Familiesejladsudvalg

140

500

(inkl. i kapsejl)

- 193

500

2.000

-

-

-

5.798

6.000

12.000

98.320

80.000

80.000

7.890

14.500

8.000

Havneudvalg

500

500

500

Drift, materialer

708

5.000

1.000

3.166

7.000

3.500

Kontingent, DS

16.328

17.000

15.000

Prikken

Kapsejladsudvalg
Svømmeudvalg
Skoleudvalg
Klubhusudvalg
Klubhusudvalg, forsikringer

Forsikringer

24.606

8.000

8.000

Administration

8.663

13.000

10.000

Diverse / hensættelser

5.460

10.000

10.000

171.385

162.000

150.000

- 6.755

-

-

Udgifter ialt
Årets resultat

2.243

Inventar klubhus

13.188

Afskrivninger 2009

- 1.300

Både og materialer

128.623

Afskrivninger 2009

- 23.600

Klubhus

182.361

Afgskrivninger 2009

- 18.200

11.888
105.023
164.161

Anlægsaktiver ialt

281.072

Aktiver ialt

624.465

Egenkapital primo
Årets resultat
Årets afskrivninger

674.320
- 6.755
- 43.100

Passiver ialt

624.465
624.465

Sejlklubbens Love, indkaldelse, debat(?) og meget mere på

www.sgs-greve.dk

Indkomne forslag (dagsordenens pkt. 4)
Nuværende § 3 i Sejlklubben Greve Strand’s vedtægterne foreslås
ændret til følgende:
§ 3.
Personer af begge køn kan optages som aktive medlemmer uanset
alder. Personer under 18 år betragtes som juniormedlemmer.
Personer, der har været medlem af sejlklubben, men som f.eks. p.g.a.
fraflytning eller opgivelse af deltagelse i sejlklubbens aktiviteter, men
som ønsker at opretholde forbindelse med sejlklubben kan - efter
bestyrelsens afgørelse - opnå status som støttemedlem. Bestyrelsen
fastsætter generelle retningslinier for sådanne tilknyttede personers
rettigheder over for sejlklubben. Da støttemedlem ikke er aktiv medlem,
har de ikke stemmeret.
Familier, det vil sige personer med samme bopæl, kan mod forhøjet
kontingent optages som ”familiemedlem”, d.v.s. samlever og hjemmeboende børn under 18 år.
Såfremt § 3 vedtages er det nødvendigt at ændre følgende §§.
§ 4 ændres, således at passive ændres til støttemedlem. (2 steder).
§9 ændres, således at passive ændres til støttemedlem. (1 sted).
Begrundelser:
1. Der er i dag ca. 34 betalende samlevere. Der er flere og flere samlevere, der i dag benytter klubbens faciliteter og i forbindelse med
familiekontingentet, håber vi på den nye måde, at der kommer flere
aktive samlevere som medlemmer.
2. I dag er der ca. 26 passive medlemmer i klubben. Mange passive
medlemmer benytter i dag klubbens faciliteter på samme vilkår,
som de aktive, og derfor ønsker vi en mere retfærdig og bedre
fordeling af kontingenter. Som de nuværnede vedtægter er i dag
vil flere og flere af medlemmerne overgå fra aktiv medlemsskab  til
passiv medlemskab.
3. Ved at have familiekontingent vil diskussionen med forældre til
juniormedlemmer ikke forekomme, idet de er dækket af klubbens
forsikringer i forbindelse klubarbejde, herunder brug af følgebåde.
Forslagsstillere: Jens Mortensen og Jørgen Ærenlund

