12. marts 20132014

Referat af generalforsamling i Svanemøllekredsen den 10. marts 2013 2014
Generalforsamlingen blev afholdt med dagsorden i henhold til vedtægterne, da der ikke var
indkommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.
Formanden Charlotte Andersen bød velkommen til generalforsamlingen.
1.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Anders Jonas Rønn Pedersen som blev valgt med akklamation.
Niels Erik Andersen fra K.A.S. blev foreslået og valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel og dermed
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Følgende medlemsklubber var repræsenteret på generalforsamlingen:
Sejlklubben Sundet, Sune Smidt
Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub, Niels Erik Andersen
Kvindelig Sejlklub, Annelise Søndertoft
Sejlklubben København, Erik Kragh-Hansen
Øresunds Sejlklub Frem, Morten Mejer-Müller
KØS Sejlsport, Erik Hastrup-Müller
Derudover deltog
Charlotte Andersen, K.A.S., formand for Svanemøllekredsen
Anders Jonas Rønn Pedersen K.A.S.

2.

Bestyrelsens årsberetning.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning
Der er i 2013 indkøbt en dommerbåd Svanen til Svanemøllekredsen. Den skal primært anvendes
som dommerbåd til onsdags-match, men kan derudover stilles til rådighed for klubberne i kredsen –
f. eks. til undervisning i motorsejlads, som følgebåd til weekend- eller sommerture og lignende.
Driften varetages af en gruppe på 3 frivillige.
Der har som sædvanlig været afholdt onsdagskapsejladser i sejlsæsonen 2013
Vinteraktiviteterne med et arrangement den sidste onsdag i måneden er fortsat med lidt forskellig
tilslutning til de forskellige arrangementer.

Side 1

Svanemøllekredsen har været repræsenteret ved Dansk Sejlunions generalforsamling i marts og
klubkonferencen i november 2013 ved formanden.
Beretningen blev godkendt.
3.
Orientering fra Dansk Sejlunion.
Der blev opfordret til at klubberne deltager i Dansk Sejlunions generalforsamling den 29. marts
2014 i Horsens. Og hvis klubberne ikke deltager opfordres til at der gives fuldmagt til en af de
repræsentanter der deltager.
Unionens formand Hans Natorp er på valg og genopstiller uden modkandidater.
Til bestyrelsesvalget er der 4 kandidater til 3 pladser, De opstillede er:
 Mads Christensen, indstillet af Kongelig Dansk Yachtklub
 Line Markert, indstillet af Hellerup Sejlklub
 Christian Sparre Hangel, indstillet af Frederikssund Sejlklub
 Henrik Voldsgaard, indstillet af Aarhus Sejlklub
4.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Det
reviderede regnskab for Svanemøllekredsen blev fremlagt af kassereren. Anskaffelsen af
dommerbåden Svanen er bogført direkte i driftregnskabet med beløbene
Anskaffelsesepris
140.000
Ankerspil
40.000
At båden er bogført på denne måde bevirker, at den ikke fremgår af kredsens aktiver. Det blev
besluttet, at der skal påføres regnskabet en note om anskaffelsen af båden med angivelse af
forsikringssummen som dokumentation af at båden indgår i Svanemøllekredsens aktiver.
Efter besvarelse af nogle få spørgsmål til regnskabet blev regnskabet godkendt.
5.
Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling på generalforsamlingen.
6.

Behandling/orientering om eventuelle forslag, der er på dagsordenen til Dansk
Sejlunions generalforsamling.
Der er fremsat et forslag fra Gråsten Sejlklub om at ændre reglerne omkring ordensudvalget, så
udvalget ikke kan underkende en eksklusion der er vedtaget af den enkelte klubs generalforsamling.
Efter drøftelse blev indstillingen fra de fremmødte klubber, at vi ikke kan støtte forslaget fra
Gråsten Sejlklub.
7.
Forelæggelse af plan og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fremlagde et budget der i udgangspunktet ville fremvise et mindre underskud.
Ud over de kendte aktiviteter blev der lagt op til at etablere en tirsdags-regatta som supplement til
den kendte onsdags-match. Det vil være et tilbud til de sejlere som ikke er inkarnerede kapsejlere.
Det vil indebære en regatta hvor der startes med omvendt handicap og sejles en ca. 3 sm bane og
afsluttes med socialt samvær ved SKK i Sundkrogen. Der blev foreslået en ned-justering af
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budgettet til denne tirsdags-regatta så budgettet med den foreslåede kontingentstigning til 10 kr. pr
medlem vil udvise et lille overskud.
Kontingentstigningen blev derefter enstemmigt godkendt.

8.
Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år.
Formanden Charlotte Andersen genopstillede og blev genvalgt med akklamation.
9.
Valg af kasserer for 2 år. På valg i ulige år
Kassereren Annelise Søndertoft er ikke på valg i år.
10.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år af gangen.
Mette Svendsen ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen indstiller at bestyrelsen nedsættes fra 6 til 5 medlemmer hvilket er i overensstemmelse
med vedtægterne. Da Erik Kragh-Hansen ikke er på valg betyder det, at der skal vælges 2
medlemmer til bestyrelsen.
Ole Brock Lauritzen genopstiller.
Morten Mejer-Müller genopstiller.
Begge blev genvalgt med akklamation.
11.
Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen. Vælges for 1 år af gangen.
Sune Smidt fra Sejlklubben Sundet blev opstillet som suppleant til kredsbestyrelsen
Sune blev valgt med applaus.
Der kunne ikke opstilles en 2. suppleant
12.
Valg af kritisk revisor samt en revisorsuppleant.
Revisor Jens Grøn var villig til genvalg og blev enstemmigt valgt.
13.

Eventuelt.

Erik H-M redegjorde for et jolleprojekt som han sammen med en gruppe ønsker at etablere. Der
blev vendt forskellige muligheder for hvordan det kan organiseres. Indstillingen fra kredsens
generalforsamling blev, at det vil være mest hensigtsmæssigt hvis det bliver etableret med base i en
af sejlklubberne i kredsen med adgang for deltagelse for medlemmer fra alle klubber i kredsen.
Kapsejladsskolen som har base i K.A.S. med deltagere fra de øvrige klubber i kredsen blev nævnt
som et eksempel på et tilsvarende samarbejde imellem kredsens klubber.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og formanden takkede dirigenten for
ledelsen af generalforsamlingen.

Anders Jonas Rønn Pedersen
Dirigent

Niels Erik Andersen
Referent
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