Referat af generalforsamling den 7. marts 2018
Deltagere:
ØSF: Laila Marie Hansen, formand. Morten Müller, formand kredsen.
KAS: Jon Bundesen, formand.
SKK: Erik Kragh-Hansen. Klaus Kristensen
SS: Christina Nielsen. Jens Beck Madsen. Ole Brock Lauritsen. Ole M Brandt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Erik Kragh-Hansen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens årsberetning.
Morten:
 Afholdelse af kapsejladser gennem sæsonen
 Sejlklubben Nordhavn har meldt sig ud af kredsen (og DS)
 Der har været 2 på banelederuddannelse. (Jonas Nielsen og Oscar Svendsen)
 Idrætsforum København. Vi har været medlem i 2 år, men har intet hørt fra dem. Derfor har vi
besluttet at melde os ud.
 Mads Roden har henvendt sig angående manglende betaling for baneleder seminar. Fremover
ønsker Kredsens bestyrelse ansøgninger før deltagelse i kurserne. Kredsen betaler i givet fald 50%
af kursusudgiften. Kredsen bør lave en positiv liste, så man ved hvad der evt. kan støttes.
Ole B L:
 Onsdagsmatch afviklet med udvidelse af en enkelt aften. Det planlægges at gennemføre et lignende
antal sejladser i 2018. KAS har anmodet om at Kredsen køber kapsejladsudstyr. Man kan låne i
kredsen.
Erik Kragh-Hansen:
 Svanen ligger i vandet i Kalkbrænderihavnen i denne vinter. Der skal strammes op på oprydning
efter sejladser.
 Tirsdags kapsejladserne har omkring 40 tilmeldte. Der er oplysning om sejladsen på kredsens
hjemmeside.
3. Orientering fra Dansk Sejlunion.
Morten: Dette punkt bør udgå, da kredsen ikke længere er bindeleddet mellem DS og klubberne.
Line Markart vil gerne mødes med kredsens bestyrelse. Dette har vi til gode.
Christina: DS vil gerne bruge kredsene som ’møde indkaldere’ til møder mellem DS bestyrelse og
klubberne i kredsen.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Morten (i Finns fravær)

 Gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet er vedlagt. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.


Svanen er ved en tidligere fejl blevet straks afskrevet, men den er forsikret for 150.000 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.
Morten 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. Det blev bemærket at udgiften til præmier er underbudgeteret.
Kontingentet blev fastsat til 10 Kr. pr. medlem (uændret)
8.
Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år.
Morten valgt.
9.
Valg af kasserer for 2 år. På valg i ulige år
Kun ulige år
10.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år af gangen.
Herefter består Svanemøllekredsens bestyrelse af:
Morten M Müller, formand. Finn Kristiansen, kasserer. Ole M Brandt og Thomas Nikolajsen er valgt i 2017.
Kapsejladschef Ole Brock Lauritsen valgt i 2018. Vi ønsker at KAS prøver at finde endnu et medlem.
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.
Sten Emborg valgt som revisor.
Der blev ikke valgt revisorsuppleant
13.







Eventuelt.
Christina efterlyser at Kredsen er mere aktiv rent politisk. Det er en del af kredsens formål.
Ole B L: Det kræver at klubberne sender flere ressourcer i form af manpower til kredsens
bestyrelse. Lige nu har vi ikke kræfter til andet end at gennemføre kapsejladserne.
Finn er kommet med i lokalrådet, og vi har på denne måde fat i det politiske.
Jens foreslår at der nedsættes ad hoc grupper hvis der opstår problemstillinger Kredsen
børinvolvere sig i.
Kredsens vedtægter trænger til en justering. De bør gennemgås inden næste generalforsamling.
Jens: Det bør fremgå at indkaldelsen hvem der er på valg og om de modtager genvalg.

Mødet afsluttet kl. 20.33.
Bilag: Regnskab og budget for Kredsen
Referent: Ole M Brandt
Kredsens vedtægter kan findes på kredsens hjemmeside:
http://www.svanemøllekredsen.dk

