Referat fra Generalforsamling 21. Marts 2019
Tilstede: Morten Müller FREM, Finn Kristiansen SKK, Ole Brandt Sundet,
Erik Kragh-Hansen SKK, Thomas Nikolajsen KØS, Ole Brock Lauritzen
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.
Erik Kragh-Hansen blev enstemmigt valgt.
Formalia blev bekræftet overholdt.

2.

Bestyrelsens årsberetning. (kommer fra Morten)
Kredsens aktiviteter har har været fokuseret på afvikling af aftenkapsejladser, da der ikke har været kræfter til
så meget andet.
Punkter fra sidste år der er blevet fulgt op på er at Finn er blevet er blevet medlem af østerbro lokalråd, men ud
over det er der ikke sket meget udvikling på andre fronter.
Der har været lidt udfordringer med Svanen efter udlån til et KAS stævne og det er på trods af en af en længere
indsats endnu ikke helt løst.

3.

Orientering fra Dansk Sejlunion.
Ingen information

4.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Revideret regnskab er udsendt sammen med dagsorden og der er overordnet ikke den store forskel fra sidste
år. Kasseren lavede en uddybende gennemgang og henledte specielt opmærksomheden på den allerede
modtagne regning på rep. af Svanen.
Regnskab og budget blev vedtaget enstemmigt.

5.

Behandling/beslutning af eventuelt indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.

6.

Behandling/orientering om eventuelle forslag, der er på dagsordenen til Dansk Sejlunions
generalforsamling.
Diskussion omkring koordinering af fuldmagter. Det er på nuværende tidspunkt for sent at gøre noget ved.

7.

Forelæggelse af plan og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
Kontingtet fortsætter som DKK 10,- per medlem

8.

Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år.
Ikke i år

9.

Valg af kasserer for 2 år. På valg i ulige år
Finn Kristiansen er genvalgt

10.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år af gangen.
Ole Brandt og Thomas Niokolajsen blev genvalgt.

11.

Valg af 2 suppleanter til kredsbestyrelsen. Vælges for 1 år af gangen.

12.

Ingen krav – ingen valgt.
Valg af kritisk revisor samt en revisorsuppleant.
Steen Emborg SKK blev genvalgt som revisor. Det blev ikke valgt en suppleant.

13.

Eventuelt.

13a.

Diskussion ang. rekruttering og opbakning til vores aktiviteter.

13b.

Der er stillet vedtægtsændringsforslag til DS’s generalforsamling, der skal fjerne
Kredsene fra sejlunionens organisation. Bestyrelsen vil gerne have en diskussion af hvad
vi skal gøre, hvis forslaget bliver vedtaget.

13c.

Forslag om udvidelse/ændring af organisationen vedrørende styring og afvikling af
onsdagskapsejladser ved inddragelse af KDY, Hellerup Sejlklub og Skovshoved Sejlklub.
Erik påtog sig at rette en forespørgsel til de førnævnte klubber, med forslag til et møde den 15., 16.
eller 17. april.

http://sejlsport.dk/mere/dansk-sejlunion/organisation/generalforsamling
Kredsens vedtægter kan findes på kredsens hjemmeside:
http://www.svanemøllekredsen.dk

København den 21.02.2019...

