Referat af generalforsamling den 28. marts 2017
Deltagere:
ØSF: Laila Marie Hansen, formand. Niels-Jørgen Larsen. Morten Müller, formand kredsen.
KAS: Jon Bundesen, formand. Morten Ingerslev.
KØS: Thomas Block Nikolajsen, formand.
SKK: Erik Kragh-Hansen. Finn Kristiansen.
SS: Mads Roden, formand. Jens Beck Madsen. Ole Brock Lauritsen. Ole M Brandt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Mads Roden valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens årsberetning.
Morten:
➢ Idrætsforum København. Vi har betalt et tilskud på 10.000 Kr. for 2016. Vi holder øje med om det giver
nogen resultater.
➢ Kapsejladserne er underbemandede. Klubberne anmodes om at stille flere folk til rådighed.
➢ Ny kasserer Finn. Det har været svært at få ændret i banken, på grund af hvidsvaskningsreglerne.
➢ Kommende år: Vi satser på at fortsætte med at arrangere og gennemføre onsdagsmatcher.
➢ Vedtægterne skal gennemgås efter ændringer i DS måde at organisere sig på. Bl.a. har kun formand og
kasserer faste opgaver i bestyrelsen.
Ole B L:
➢ Der er flere end 150 både der deltager på 2 baner. En fælles og en Spækhugger bane.
➢ Tingene hænger sammen. Kredsens båd Svanen er et godt aktiv. Kredsen låner/lejer 2
mærke/følgebåde hos KØS. Det fungerer fint. Udgifterne til følgebådene er ca. 2000 Kr. pr. båd pr.
aften.
➢ Baneleder teamet er tyndt besat. Der er heldigvis kommet 2 nye baneledere nu.
➢ Det er klubberne der skal stille med baneledere. Kredsen vil gerne betale baneleder kurserne.
Erik:
➢ Dommerbåden Svanen. Der er en hel del vedligeholdelsesudgifter, da båden bliver brugt meget. Der er
nu kommet en fast bådsmand på båden. Bådens budget for 2017 er på 26.600 Kr. Budgettet er vedlagt
som bilag. Klubbernes sejlskoler kan låne båden til øvelser i motorsejlads og motorundervisning. Båden
kan reserveres efter aftale med formanden. (Morten)
➢ Tirsdagssejladserne. Et andet koncept hvor der sejles med omvendt handicap efter søvejsreglerne. Der
er en fast bane på godt 3 SM. Bagefter er der grill hygge ved SKK. Der er 2 starttider, en med - og en
uden spiler. Den enkelte båd kan selv vælge fra gang til gang.
3. Orientering fra Dansk Sejlunion.
Morten: Dette punkt bør udgå, da kredsen ikke længere er bindeleddet mellem DS og klubberne.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Finn:
➢ Gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagt. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
➢ Kassebeholdningen d.d. 89.782,41 Kr.

5. Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag.
Ingen forslag fremkommet
6.

Behandling/orientering om eventuelle forslag, der er på dagsordenen til Dansk Sejlunions
generalforsamling.
Ingen
7. Forelæggelse af plan og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
Finn fremlagde budgettet, der går ud fra samme aktivitetsniveau, og gennemgik det.
Morten: Vi skal have en sund reserve i tilfælde af at Svanens motor står af. Der var enighed om at de ca.
100.000 Kr. er passende.
Budgettet gennemgået og accepteret.
Kontingentet er fastsat til 10 Kr. pr. medlem (uændret)
8.
Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år.
Kun lige år
9.
Valg af kasserer for 2 år. På valg i ulige år
Finn valgt
10.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år af gangen.
Erik trækker sig fra bestyrelsen for at have mere tid til at tage sig af Svanen og tirsdagssejladserne.
Herefter består Svanemøllekredsens bestyrelse af:
Morten M Müller, formand. Finn Kristiansen, kasserer. Ole Brock Lauritsen, kapsejladschef, valgt i 2016.
Thomas Block Nikolajsen og Ole M Brandt, valgt i 2017.
11.
Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen. Vælges for 1 år af gangen.
Ingen krav, ingen valgt
12.
Valg af kritisk revisor samt en revisorsuppleant.
Anne Lise Søndertoft genvalgt som revisor.
Der blev ikke valgt revisorsuppleant
13.
Eventuelt.
Mødet afsluttet kl. 20.10.
Bilag: Regnskab og budget for Kredsen og for dommerbåden Svanen.
Referent: Ole M Brandt
Kredsens vedtægter kan findes på kredsens hjemmeside:
http://www.svanemøllekredsen.dk

