Referat af Generalforsamling i Svanemøllekredsen den 1. marts 2012
Følgende personer var repræsenteret på generalforsamlingen: Annelise Søndertoft (KvS), Erik KraghHansen (SKK), Mette Svendsen (KAS), Christina Nielsen (SS), Robert Jensen (FN sejlklub), Mads
Christensen (KDY), Morten m. Müller (ØSF/KØS), Morten Vendelø (SS), Ole Brock Lauritzen (SS), Charlotte
Andersen (KAS), Niels Erik Andersen (KAS) og Kirsten Christensen (KAS).

1. Valg af dirigent
Erik Kragh-Hansen blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne herefter orientere at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der blev afgivet en anmærkning om at regnskabet ikke blev
fremsendt med dagsorden, som forskrevet.
Mette Svendsen blev valgt som referent.
2. Bestyrelsens årsberetning
Formanden berettede om årets gang i svanemøllekredsen 2011. Særlig opfordring til klubberne om at
søge midler fra kredsen til specifikke projekter. Se formandens beretning -bilag 1.
Ingen kommentarer. Beretningen blev godkendt.

3. Orientering fra Dansk Sejlunion
Christina Nielsen (CN) - medlem af bestyrelsen i DS - berettede om aktiviteterne i DS i 2011. Der er i
2010 blevet udarbejdet en strategirapport, som i 2011 har affødt flere tanker om DS’ fremtid. Blandt
andet er der ansat en kommunikationsmedarbejder I DS, der har til opgave at styrke i kommunikationen
til medlemmerne. Derudover skal der gøres mere for tursejlerne, projektet kaldes vind i sejlene og der
skal skabes mere liv i de enkelte klubber. Derudover sættes der fokus på kapsejlerne, som får mulighed
for at få en professionel person med ud på båden for at optimere kapsejladsen. (brugerbetaling)
I forhold til kredsenes fremtid er der stillet forslag til DS’ generalforsamling om erstatning af kredsene
med frivillige netværk. Det er op til de enkelte netværk, om de ønsker formelle rammer med vedtægter.
Hvis forslaget vedtaget effektueres det efterfølgende. Kredsene kan dog ikke nedlægges før, der
afholdes en ekstraordinær generalforsamling i kredsen.
CN berettede herefter om Københavns idrætsforum, hvor DS er blevet indbudt, da sejlsporten er en af
de 10 største idrætsgrene i København. CN er DS’ repræsentant i Idrætsforummet.
Bestyrelsen takkede CN for hendes beretning.

4. Forlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Annelise gennemgik regnskabet. I forhold til onsdagsmatchen er der et underskud på 10.000 kr, imod et
budgetteret overskud på 20.000 kr. Differencen skyldes en udgift besluttede på et bestyrelsesmøde
omkring brug af bemandede følge både på både bane 1 og 2. I forhold hovedregnskabet for hele
kredsen, så viser regnskabet et overskud på 10.000 kr.
Bestyrelsen bad om at der fremadrettet skal være ensartede tegnsætning i budget og regnskab. Således
at der ikke er tvivl om det er udgifter eller indtægter der er bogført.
Annelise gennemgik efterfølgende balancen.
Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag
Punkt 5 falder bort, da der ikke er indkommet forslag.
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6. Behandling/orientering om eventuelle forslag, der er på dagsordenen til Dansk Sejlunions
generalforsamling.
Punkt 6 falder bort, da punktet blev behandlet under punkt 3.
7.

Forelæggelse af plan og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
Plan for aktiviteter i 2012 blev fremlagt under formandens beretning. Annelise skriver til By & Havn
omkring aflysning af bøjeudlægning. Bemærkninger til budgetposterne. De 10.000 kr. til bøjer blev
sløjfet. Deltagergebyr til onsdagsmatchen bliver forhøjet til 400 kr. ved rettidig betaling og 600 kr. ved for
sen tilmelding. Det giver et revideret budget, som fremviser et underskud på 5.000 kr. Budget blev taget
til efterretning. Kontingentet fastholdes på 7,5 kr. pr. medlem.

8.

Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år.
Charlotte Andersen er valgt til bestyrelsen.

9.

Valg af kasserer for 2 år. På valg i lige år.
Skal først vælges til næste år.

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år af gangen.
Mette Svendsen genopstiller og genvælges. Ole Brock Lauritzen genopstiller og genvælges.
11. Valg 2 suppleanter
Erik Kragh Hansen vælges som suppleant

12. Valg af kritisk revisor
Jens Grøn genvælges som revisor. Der blev ikke valgt en revisor suppleant.

13. Eventuelt
Mads Christensen stiller op til DS’ bestyrelse og præsenterede sig selv i den forbindelse. Hvis Mads
vælges bliver han sammen med CN vores repræsentanter i DS.
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