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Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag, den
20. februar 2019
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Herunder fastsættelse af
kontingentstruktur og –størrelser efter oplæg fra bestyrelsen.
5. Valg af formand (lige kalenderår).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. I lige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3. Første gang vælges dog 5. De 3 med flest stemmer
vælges for 2 år. De andre 2 for 1 år. (2019 er første gang så der skal vælges 5
medlemmer)
7. Behandling af indkomne forslag. Herunder nedsættelse af evt. udvalg og godkendelse af
formænd og næstformænd for disse jf. § 12. - fra medlemmer - fra bestyrelsen
1) Forslag til ændring af vedtægternes § 8 og § 11
2) Valg af suppleanter jfr. de netop vedtagne vedtægter
8. Hvert år vælges en kritisk revisor for en to årig periode og en revisorsuppleant for en et
årig periode jvf. § 14.
9. Eventuelt

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Birthe Faurskov som dirigent til at lede generalforsamlingen.

INTERNAL

Årsrapport 2018

INTERNAL

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for Assens
Sejlklub.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsmæssig, således
årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2018, samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Assens, den 6. februar 2019

_________________
Peder Roar Jensen
Formand

__________________
Bent Damsbo
Næst formand

__________________
Klaus Bøggild
Kasserer

_________________
Alex Gundersen
Sekretær

__________________
Hans L. Petersen
Webmaster

__________________
Lone Storgaard
Ungdomsudvalget

_________________
Erik Kulavig
Kapsejladsudvalget

__________________
Bjarne Eriksen
Plimsollerne

__________________
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Revisionspåtegning
Til medlemmerne i Assens Sejlklub
Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december
2018 for Assens Sejlklub, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter.
Årsregnskabet er udarbejdet af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens vedtægter
og god regnskabsskik. Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på
grundlag af vor revision at afgive en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision
Vi har stikprøvevist revideret årsregnskabet, herunder foretaget afstemning af indeståender i
pengeinstitutter ud fra foreliggende årsopgørelser og kontoudtog mv. Vi har endvidere
kontrolleret, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og
god regnskabsskik. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god
regnskabsskik, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver,
finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
Assens, den 6. februar 2019

_________________
Ole Gundersen
Intern revisor

__________________
Hans Christian Mors
Interne revisor

INTERNAL

Bestyrelsens beretning
Hovedaktivitet
Klubbens formål er:
•
•
•

at varetage medlemmernes interesse for fritidssejlads
at arbejde for at øge sikkerheden til søs
at skabe et aktivt klubliv

Årets resultat
Årets resultat udviser et underskud på -38 tkr. mod -126 tkr. sidste år, en forbedring på +87
tkr.
Budgettet udviste et overskud på +1 tkr., således har vi brugt -29 tkr. mere end budgetteret.
Indtægter
Vi har haft -8 tkr. færre indtægter end 2017, primært på grund af:
•
•
•
•

manglende tilskud og sponsorindtægter -20 tkr.
fællesarrangementer -6 tkr.
mindre udlejning af joller -12 tkr.
og færre medlemmer -8 tkr.

men positivt påvirket af:
•
•
•

Kapsejlads - Wayfair stævne +12 tkr.
Indtægter fra salg af øl/vand +9 tkr.
Sejlerskolens omkostninger er flyttet til udgifter +18 tkr.

Vi har haft -17 tkr. færre indtægter end Budget 2018, primært på grund af:
•
•
•
•

manglende tilskud og sponsorindtægter -8 tkr.
fællesarrangementer -10 tkr.
mindre udlejning af joller -18 tkr.
Kapsejlads - Wayfair stævne -8 tkr.

men positivt påvirket af:
•
•
•

Flere medlemmer +8 tkr.
Indtægter fra salg af øl/vand +1 tkr.
Sejlerskolens omkostninger er flyttet til udgifter +17 tkr.

Udgifter
Bogføringen af udgifter er i 2018 blevet forbedret betydeligt med hensyn til hvor detaljeret vi
kan følge op. Det gør det dog vanskeligt at sammenligne med 2017.
Vi har haft 47 tkr. færre udgifter end 2017, primært på grund af besparelser til:
•
•
•

Porto & klubblad +20 tkr.
Rengøring +20 tkr.
DS kontingent +13 tkr.

Vi har haft -23 tkr. højere udgifter end Budget 2018, primært på grund af udgifter til:
•
•
•

Indbrud og brandslukker -20 tkr.
Sejlerskolens omkostninger er flyttet til udgifter -12 tkr.
Vedligeholdelse både -12 tkr.
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Vi har haft +43 tkr. færre ekstraordinære poster end 2017, primært på grund af
afskrivninger af uholdbare tilgodehavender sidste år.
Resultatet betragtes ikke som tilfredsstillende.

Væsentlige begivenheder med betydning for årsregnskabet 2018
Bestyrelse og udvalg har arbejdet videre med Boost og i den forbindelse er der også
udarbejdet , nye vedtægter, ny forretningsorden for bestyrelsen og der er kommet styr på
regnskab, forsikringer og bogføring.
Med udgangspunkt er der udarbejdet en plan for 2019 (se Budget 2019), herunder også
forslag til ny kontingentstruktur.
I 2018 har der været mange aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Wayfare stævne afholdt
Tursejlads udvalget genetableret - Pinsetur
Afriggerfest
Nyt hold duelighed
Etableret kursus for speedbådskort
Flere arrangementer i klubhuset om turer, udstyr, sejlads samt fredagsbar

I 2018 fik vi også et sponsorat til ungdomsafdelingen til to sejlere som deltog i WM i Århus.
Dette sponsorat har vi endnu ikke gjort brug af klubbens andel af. Ungdomsafdelingen er
under pres – vi har for høje omkostninger til få medlemmer, dette skal vi arbejde med i 2019.

Forventninger til 2019
Her henvises til Budget 2019 og ledelsens beretning heri.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Assens Sejlklub for 2018 er aflagt efter samme principper som sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen
indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver
og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Periodisering
Væsentlige indtægter og udgifter periodiseres på balancedagen.

Anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar, der aktiveres, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi
efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte
tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages afskrivninger efter saldometoden:
Både 10% p.a.
Bådplads afskrives ikke
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgs omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
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Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018
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Balance pr. 31. december 2018
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Noter
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*) 2017: +klubblad = 14 tkr.
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Budget og handlingsplaner 2019
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Handlingsplaner
Assens sejlklubs største udfordring er sejlernes faldende interesse for at være medlem af en
sejlklub. Men det at under halvdelen af alle både i havnen er medlem af en af havnens
sejlklubber er et kæmpe potentiale.
Vi har en målsætning om at få minimum 10% flere medlemmer inden næste års
generalforsamling.
Hvad skal vi gøre for at lykkes i 2019:
• Flere tilbud til medlemmerne
• Bedre kommunikation via sociale medier og hjemmesiden
• Rekruttere flere frivillige / ”jobbeskrivelser”
• Bedre koordination mellem afdelingerne (Bl.a. Årshjul)
• Introduktion af nye medlemmer / kursister
• Finde det rette setup til ungdomsafdelingen
På de følgende sider er de nuværende og nye aktiviteter for de enkelte udvalg beskrevet.

Tursejladsudvalget
Assens Sejlklub arrangerer ture af kortere eller længere varighed, med socialt samvær som
det primære formål. Det kan f.eks. være ture til andre havne, øer eller blot en aftensejlads,
eventuelt med fælles spisning, badning eller andet.
Nuværende aktiviteter
Der har ikke været noget udvalg i nogle år, så eneste aktivitet i 2018 var pinseturen til
Faaborg.
Hans L Petersen vil genetablere dette udvalg og leder efter en næstformand til at hjælpe
med arbejdet i udvalget.
Aktivitetstiltag 2019
To til tre skemalagte turer pr år
Etablerer en platform til spontane fællesturer
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid
for tilmelding
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Sejlerakademiet
Assens Sejlklub har tradition for at udbyde en god sejleruddannelse via duelighedsbeviset
og praktisk sejlads.
Nuværende aktiviteter
Duelighedsbeviset
Praktisk sejlads starter primo maj, løber frem til efteråret og afsluttes med den praktisk
prøve til duelighedsbeviset, i alt 14-16 aftener på vandet med erfarne skippere som vil
coache kursisten.
Teoretisk undervisning løber fra efteråret henover vinteren afsluttende med en teoretisk
prøve i foråret.
Dette ønsker vi at videre udvikle så der også bliver arrangeret kortere pop-up kurser.
I 2018 afholdt vi første kursus til speedbådskørekortet i samarbejde med Robert Dølling,
dette vil vi fastholde og afholde når der er nok tilmeldte til et hold bestående af 4-5 kursister.
Aktivitetstiltag 2019
Etablere udvalg for sejlerakademiet
Finde personer blandt medlemmerne som vil være med i ledelsen af og udviklingen af
Sejlerakademiet. ER DET DIG? Så kontakt Henrik Larsen (40167308) eller Peder Roar
(23407219).
Sætte et hold af instruktører og undervisere
Finde personer som vil være undervisere i Sejlerakademiet. ER DET DIG? Så kontakt
Henrik Larsen (40167308) eller Peder Roar (23407219).
Nye uddannelses- og kursustilbud
Udvikle og tilbyde nye kurser og uddannelser – både nogle som efterspørges i Assens
Sejlklub, men også forløb, korte som lange – som vi selv udvikler og finder relevante
Integrere kursister i klubben
Sikre, at der er en procedure for kursister, der afslutter en uddannelse, således disse finder
det attraktivt at blive i sejlklubben – dette skal ske i et samarbejde med den øvrige del af
Sejlklubben
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid
for tilmelding
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Ungdomsudvalget
Assens Sejlklubs ungdomsafdeling tilbyder undervisning i sejlads. Klubben har Optimist-,
Tera- og Feva-joller, samt Seascape sportsbåde som anvendes i undervisningen.
Største udfordring for ungdomsudvalget er vanskeligheder med at få tilstrækkelige nye
medlemmer, pt. har vi 10-12 ungdomsmedlemmer, hvoraf 4-6 er aktive.
Dette sammenholdt med at aktiviteterne driver mange omkostninger i form af
forsikringspræmier og vedligeholdelse, især på de to Seascape både gør, at der er behov for
at finde nye måder at drive ungdomsarbejdet på.
Nuværende aktiviteter
Ugentlige jolle træning, Seascape træning, Familie Camp på Bogø, Tera Camp,
Ungdomsdag sejl & grill er nogle af de aktiviteter som ungdomsafdelingen byder på.
Aktivitetstiltag 2019
Målet for 2019 er at få defineret ungdomsafdelingen på ny, således at omkostninger og
aktivitetsniveau er i balance.
Den løsning vi helst vil have er selvfølgelig mange nye sejlere, flere frivillige der vil drive
arbejdet i afdelingen og dermed højere aktivitetsniveau.
Det er dog også således, at hvis vi ikke kan finde de frivillige, skaffe flere medlemmer, så må
vi tilpasse omkostningerne til det niveau som vi kan retfærdiggøre.
Beskrive alternativer for udvikling af ungdomsafdelingen inden for økonomisk forsvarlige
rammer for klubben. Eksempler: Tiltrække børnefamilier med egen båd (en sjælden race,
men måske trods alt flere end for få år siden), samarbejde med skoler/efterskoler.
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid
for tilmelding
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Kapsejladsudvalget
De medlemmer i Assens Sejlklub som ønsker at måle sig med vennerne i havnen for at se
hvem der er hurtigst, har muligheden via Kapsejladsudvalgets (KU) aktiviteter.
Omdrejningspunktet er sejladsen OG det sociale samvær efter sejladsen.

Nuværende aktiviteter
Onsdagssejladser
Onsdag aften kl. 18.00 er der skippermøde i klubhuset, kl. 19.00 går starten. Der kæmpes
på banen ude i Lillebælt, men selvom det ser drabeligt ud, så tages der hensyn og
sikkerheden går vi ikke på kompromis med.
Kom og vær’ med, enten med din egen båd eller som gast på en af de deltagende både.
Efter sejladsen kan der købes en ostemad i klubhuset.
Klubmesterskab
Når vi nu har kæmpet hele sæsonen, så skal vi i efteråret også have afgjort hvem der så er
den sande klubmester.
Dyvig - retur
Her sejler vi om kap fra Assens til Dyvig, griller sammen om aftenen, deler erfaringer og
hygger. Efter den fælles morgenmad går starten igen hjem til Assens. Du kan sagtens
deltage uden nogen form for kapsejlads erfaring.
Brummers cup
Samme koncept som Dyvig – retur, men turen er kortere, vi spiser frokost sammen på
Brummers Cafe, hvorefter vi sejler hjem til Assens samme dag. Også her kan du sagtens
deltage uden nogen form for kapsejlads erfaring.
Bogø rundt
Sejladsen har en respit start, d.v.s. at bådene starter tidsmæssigt forskudt således, at alle
teoretisk set skulle komme samtidig i mål, så den båd der kommer først i mål har vundet.
Efter sejladsen nyder vi vores medbragte frokostkurv i klubhuset.
2-star race
Denne kapsejlads er for de som vil sejler short-handed, der må således kun være en gast
foruden skipper ombord. Dette stiller større krav til deltagernes samarbejde og
sømandsskab.
Aktivitetstiltag 2019
Introducerer øvrige medlemmer og afdelinger til kapsejlads f.eks. kapsejlads med flag, at
kursister fra sejlerskolen kommer med ud at sejle med erfarne kapsejlere (skemalagt)
Tracking på alle både under onsdagssejladserne til replay i klubben
Nyt handikapsystem
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid
for tilmelding Gastebank, bedre præmier.
Danmark rundt single handed kommer til Assens Sejlklub i 2019
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Klubliv
Assens Sejlklubs klubhus har den bedste beliggenhed med udsigt ud over Lillebælt. Der er
fri adgang til klubhuset, dets køkken, samt den dejlige terrasse, hvor man blot skal
medbringe grillkul før man kan grille sin aftensmad. ….
Mandagsholdet
Mandagsholdet består af ildsjæle, som mødes hver mandag formiddag og står for diverse
vedligeholdelses-opgaver, samtidig med de plejer socialt samvær - en vigtig del af
fællesskabet.
Aktivitetstiltag 2019
Synliggørelse af deres aktiviteter samt ansvarsfordeling/forventningsafstemning mellem
afdelingerne i klubben
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid
for tilmelding
Plimsollerne
Plimsollernes formål er, ved sammenkomster, møder og fællesture, at styrke sammenholdet
mellem klubbens seniormedlemmer. Plimsollerne mødes hver torsdag kl. 19.00 i klubben.
Aktivitetstiltag 2019
Information om deres aktiviteter og rammerne om disse mhp. synliggørelse, nedbrydning af
evt. fordomme og rekruttering af nye ”medlemmer”.
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid
for tilmelding
Andre aktiviteter
Fredagsbar
Fredag eftermiddag er der mulighed for at møde andre sejlere vinteren igennem i klubben til
en kop kaffe eller en vand/øl. Om sommeren kan man mødes til fælles grill inden du letter
anker for weekendturen.
Aktivitetstiltag 2019
Ideer til ny indretning af klublokaler
Koordinering af tiltag til socialsamvær i klubben f.eks. fredagsbar, foredrag mv. (hver
afdeling i klubben er forpligtiget til at komme med et indlæg pr år.
Ajourfør fælles Årshjul med aktiviteter for hele året
Alle aktiviteter skal kommunikeres ud til medlemmer og evt. andre interesserede i GOD tid
for tilmelding
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Resultat budget
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Noter
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Kontingent 2019
Kontingentet er pr. husstand (ikke ungdomssejlere)
I 2019 foreslås følgende kategorier:
1.
2.
3.
4.

Medlemmer = bådejere (ikke pensionister)
Pensionister
Gaster/støttemedlemmer uden båd
Unge inkl. jolleleje/undervisning

I 2019 foreslås følgende kontingent størrelser:
1.
2.
3.
4.
5.

900 kr.
500 kr.
500 kr.
1.100 kr.
Rabat ved brug af egen jolle

Kontingentet for 2019 opkræves efter generalforsamlingen.
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Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. I lige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3. Første gang vælges dog 5. De 3 med flest stemmer
vælges for 2 år. De andre 2 for 1 år.
2019 er første gang så der skal vælges 5
Hvem opstiller/genopstiller:
Bestyrelsesmedlem 1: Næstformand
Bestyrelsesmedlem 2: Kasserer (Vi kan eventuelt købe regnskabsassistance)
Bestyrelsesmedlem 3: Sekretær
Bestyrelsesmedlem 4: Klubliv
Bestyrelsesmedlem 5: Fundraiserudvalget

Kandidater:
Bent Damsbo - genopstiller
Alex Gundersen - genopstiller, men ikke som kasserer
Henrik Werchmeister – opstiller, men ikke som kasserer
Vi mangler kandidater, er du interesseret i at hjælpe klubben er du meget velkommen ☺
Suppleanter: vælges under pkt. 7 ”Indkomne forslag”
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Behandling af indkomne forslag
Herunder nedsættelse af evt. udvalg og godkendelse af formænd og næstformænd for disse
jf. § 12. - fra medlemmer - fra bestyrelsen

1. Forslag til ændring af vedtægternes §
2. Forslag om valg af suppleanter jfr. de netop vedtagne vedtægter
3. Forslag til nedsættelse af udvalg og godkendelse af formænd og næstformænd for
disse jf. § 12

1. Forslag til ændring af vedtægternes § 8 og § 11
Nuværende § 8 ændres fra:
§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Herunder fastsættelse af
kontingentstruktur og –størrelser efter oplæg fra bestyrelsen.
5. Valg af formand (lige kalenderår).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. I lige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3. Første gang vælges dog 5. De 3 med flest
stemmer vælges for 2 år. De andre 2 for 1 år.
7. Behandling af indkomne forslag. Herunder nedsættelse af evt. udvalg og
godkendelse af formænd og næstformænd for disse jf. § 12.
- fra medlemmer
- fra bestyrelsen
8. Hvert år vælges en kritisk revisor for en to årig periode og en revisorsuppleant for en
et årig periode jvf. § 14.
9. Eventuelt.
Til:
§ 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
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4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse. Herunder fastsættelse af
kontingentstruktur og –størrelser efter oplæg fra bestyrelsen.
5. Valg af formand (lige kalenderår).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. I lige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3. Første gang vælges dog 5. De 3 med flest
stemmer vælges for 2 år. De andre 2 for 1 år.
7. Valg af 2 suppleanter for ovennævnte 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden
er et år.
8. Behandling af indkomne forslag. Herunder nedsættelse af evt. udvalg og
godkendelse af formænd og næstformænd for disse jf. § 12.
- fra medlemmer
- fra bestyrelsen
9. Hvert år vælges en kritisk revisor for en to årig periode og en revisorsuppleant for en
et årig periode jvf. § 14.
10. Eventuelt

Nuværende § 11 suppleres med stk. 10:
§11. stk. 10
De i § 8 valgte suppleanter træder ind i bestyrelsen dersom et af de fem valgte
bestyrelsesmedlemmer får forfald i en længere periode. Bestyrelsen genkonstituerer
sig herefter.

2. Forslag om valg af suppleanter jfr. de netop vedtagne vedtægter
Bestyrelsen indstiller:
Klaus Bøggild og
…..
Vi mangler kandidater til posterne, er du interesseret eller kender du en som har lyst?
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3. Forslag til nedsættelse af udvalg og godkendelse af formænd og
næstformænd for disse jf. § 12
Kapsejlads:
Fmd.: Erik Kulavig
Næst fmd.: Per Rasmussen

Ungdomsudvalget:
Fmd.: Lone Storegård
Næst fmd.: Jens Bonefeld

Kommunikationsudvalget:
Fmd.: Christian Rosenlund
Næst fmd.: Hans L. Petersen

Tursejladsudvalget:
Fmd.: Hans L. Petersen
Næst fmd.: Vi mangler kandidater til posten, er du interesseret eller kender du en som
har lyst?

Mandagsholdet:
Fmd.: John Lunn Walls
Næst fmd.: Lars Petersen

Sejlerakademiet:
Fmd.: Kandidat søges
Næst fmd.: Kandidat søges
Underviser: Henrik Larsen

Plimsollerne:
Fmd.: Bjarne Eriksen
Næst fmd.: Hans Kristian Mors
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Valg af revisor
Hvert år vælges en kritisk revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant for en et årig
periode jvf. § 14.

I 2019 har vi grundet de ændrede vedtægter en revisor som skal vælges for at vi kommer
ind i den nye rytme.
Hans Kristian Mors som opstillede og blev valgt sidste år fortsætter.
Ole Gundersen ønsker at fratræde, i stedet har Klaus Bøggild tilbudt sin hjælp og opstiller
som kandidat som revisor.
Ole Gundersen stiller op som revisorsuppleant.
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Eventuelt

