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Referat fra ordinær generalforsamling i Sejlklubben Greve Strand 
 Torsdag d. 12. marts 2015, kl. 19.00 
 
Dagsorden jævnfør vedtægternes § 10 som følger: 
 
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. 
4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag. 
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af kontingenter. 
6. Valg af formand 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer  samt  suppleanter 
8. Valg af 2 revisorer samt suppleant. 
9. Eventuelt. 

Ad pkt. 2, 3 og 5: Se beretning og regnskab 2014 samt budget 2015 andet sted i denne skrivelse. 

Ad pkt. 4: Der foreslås udvidelse af SGS's terrasse mod nord, så den flugter med flagspillet til et 

 budgetteret beløb på 10.000,-. Desuden maling udvendig af klubhus baseret på frivillig arbejdskraft  

 Der foreslås en forhøjelse af sats for medlemmernes lån af klubhuset til kr. 1.600. 

Ad pkt. 6: Formand Bent Jørgensen ønsker genvalg. 

Ad pkt. 7: Bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen ønsker genvalg. 

 Suppleant Nils Nørbo ønsker genvalg. 

 Suppleant Niels Fjøs ønsker genvalg. 

Ad pkt. 8: Jørgen K. Petersen, Raymond Florentz og Annie Madsen ønsker genvalg. 

 

Referat: 

Ad 1: Valg af dirigent. 
Formanden bød forsamlingen velkommen og foreslog Jørgen Ærenlund til dirigent. Jørgen 
Ærenlund blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. 

Ad 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt klubbens aktuelle stilling. 
Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende punkter: 
 -Indbruddet i klubhuset den 13. januar 2015 er nu forsikringsmæssigt afsluttet, med en 
nettoerstatning på godt kr. 33.000. Der er indkøbt 50 nye stole til klubhuset, og de gamle BM-stole 
er solgt til medlemmer og andre. Britta har foreslået at der for overskuddet indkøbes et antal 
”udestole” til terrassen. 
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 -Sagen med opførelsen af ”Fiskebutikken” har fået en udløber, idet formand, næstformand, samt 
sekretær i havnebestyrelsen er fratrådt med øjeblikkelig virkning. Dette begrundes med 
uoverensstemmelser om den forestående generalforsamling, herunder uenighed om foreslåede 
vedtægtsændringer. Den resterende bestyrelse, samt suppleanten Jørgen Larsen, er nu i gang med 
forberedelsen af generalforsamlingen. Laurits Hougaard er konstitueret som formand indtil 
generalforsamlingen i april.   
-Renoveringen af kondimolen er nu igangsat, og der er planlagt udskiftning af fortøjningspæle i 
efteråret. 
-DM-IF blev afholdt med stor succes. Stor tak til de mange hjælpere for det store arbejde. 
      
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som dirigenten herefter erklærede for vedtaget. 

Ad 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Formanden gennemgik det udsendte regnskab og kommenterede de enkelte poster. 
-Regnskabet udviste et underskud på godt kr. 10.000 imod budgettets kr. 40.000. Dette skyldtes 
bl.a. overskud fra det afholdte DM-IF, samt kommunalt tilskud til skolebådene. Vi har igen i år søgt 
om tilskud til vores skolebåde. 
-Kontingenterne er stabile, medlemstallet er pt: 95 seniorer, 39 familiemedlemsskaber samt 1 
støttemedlem, i alt 174 medlemmer. Dansk Sejlunion oplever fald i medlemstallene, og efterlyser 
gode ideer til at vende den negative tendens. Hos os er det især sejlerskolen der giver nye 
medlemmer. 
 
Regnskabet godkendtes herefter med akklamation. 

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag. 
Der foreslås  udvidelse af SGS’s terrasse mod nord, så den flugter med flagspillet, til et budgetteret 
beløb på kr. 10.000. Desuden maling udvendig af klubhus, baseret på frivillig arbejdskraft. 
Der foreslås en forhøjelse af sats for medlemmernes lån af klubhuset til kr. 1.600. 
 
Der var ingen bemærkninger til forslagene, som dirigenten herefter erklærede for vedtagne. 
 
Ad 5: Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forelæggelse af 
kontingenter. 
Formanden gennemgik det udsendte budget, herunder uændrede kontingenter for 2015, samt et 
underskud på kr. 13.800 grundet vedtagelsen af terrasseudvidelsen.  
 
Budget og kontingenter vedtaget uden bemærkninger fra forsamlingen. 

Ad 6: Valg af formand 
Formand Bent Jørgensen ønsker genvalg. 
 
Bent blev genvalgt med akklamation. 
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Ad 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter.  
Søren Rasmussen ønskede grundet stort arbejdspres at ”bytte” sin bestyrelsespost med en 
suppleantpost. 
Bestyrelsen foreslog i stedet Niels Fjøs til bestyrelsesmedlem. 
Suppleant Nils Nørbo ønskede genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Søren Rasmussen som ny suppleant. 
 
Alle 3 valgtes med akklamation. 
 
Ad 8: Valg af 2 revisorer samt suppleant. 
Revisorerne Raymond Florentz og Jørgen K. Petersen, samt suppleant Anni Madsen ønskede 
genvalg. 
 
Alle genvalgtes med akklamation. 
 
Ad 9: Eventuelt. 
Ole Hjorth spurgte om tilbygningen ved ”Fiskebutikken” var godkendt. Per Lassen bemærkede at 
det nok kunne var Teknisk Forvaltnings sag. 
Jørgen K. Petersen fandt det forkert at kiosken malede bolværket rødt, når det øvrige bolværk på 
havnen var sortmalet.     
 
Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 
 
Bilag: Indkaldelse, beretning, regnskab/budget. 
 
Referat: Heino Sayk, 14.03.2015. 


