Spækhugger klubben
Referat af ordinær generalforsamling
Torsdag den 17. august 2017 kl. 20.00
i Sejlklubben Lynetten, Refshalevej 200, 1432 København K.

1.

Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige
fuldmagter:
Både tilstede: 10, 24, 60, 312, 118, 491, 72, 381, 226,109, 98, 17, 27, 143,
298, 135, 155, 21, 152, 225, 44, 165

2.

Valg af dirigent:
Jens Lillegaard, valgt til dirigent

3.

Formandens beretning ved Jesper Andersen:
Af væsentlige emner der har fyldt meget i det forgangene år kan nævnes:
Færdiggørelsen af hjemmesiden - istandsættelsen af DEN 1, hvor der har
været meget fokus på at skaffe penge til den sidste fase af projektet - oplægget vedrørende vedtægtsændringerne og fremtidssikringen af disse formuleringen er også noget der har været brugt en del tid på i det forgangene
år.
Beretningen blev godkendt

4.

Fremlæggelse af årsregnskab for 2016-2017 og budget for 2017-18 ved Lars
Møller Nielsen.
Lars gennemgik det fremlagte regnskabet. Hvor detaljer og vedrørende de
forskellige poster, herunder kredsaktiviteterne, status på maste projektet
(der er 10 tilbage), hjemmeside mm. Samt aktiviteterne vedrørende det
igangværende istandsættelses projekt med DEN 1.
Regnskabet blev godkendt

5.

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsens forslag er et uændret kontingent på 280 kr. pr. år.
Der blev talt om en eventuel hævning af kontingens i anledning af det kommende 50 år jubilæet. Det nuværende niveau bibeholdt indtil videre.
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6.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Som bestyrelsesmedlemmer er Jesper Andersen, Henrik Nepper-Christensen
og Martin Bach på valg. Simon Svenstrup er på valg som suppleant.
Alle genopstillede og blev genvalgt, ny suppleant er Eva Holm-Jørgensen

7.

Valg af revisor plus en revisorsuppleant.
Revisor Søren Due Olsen og revisor suppleant Anders Eskling er på valg.
Begge genopstillede og blev genvalgt

8.

Indkommende forslag:
Bestyrelsen fremsætter forslag om tilretning af regler for sejl (se bilag).
Formanden gennemgik forløbet med årsagen til punktets fremsættelse. Herunder Dansk sejlunions kommentarer til de forskellige emner. Og punkterne
blev gennemgået i henhold til det fremlagte.
Der var god generel snak om situationen og punkterne, for og imod.
Alle punkterne blev godkendt
Jacob Bojsen Møller: Forslog at det ved kommende lejlighed også tillades at
der kan være 2 spiler stager ombord og at hækstaget blev givet fri. Formanden noterede at man håbede på at det i fremtiden vil være muligt at vi var
lidt mere ”proaktive” hvad angår ændringer / forandringer i klassen.

9.

Eventuelt.
-Peder Skogstad foreslog om man kunne overveje om der kunne indkøbes
VHF til kredsene til trænings brug mm.
-Per Risvang opfordrede til at men kunne låne hinandens både bytte både på
de lange Kapsejladser, så vi kan få flere både med til start på de klassiske
distancer.
- Steder og terminer for DM i de kommende år, træning samlinger……
Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København lægger faciliteter til DM 2018
stævnet bliver dog skubbet en uge til slut i august for at forsøge at få
stævne kalenderen (gaste og dommer ressourcer) til at gå op. - DM 2019
bliver i Århus.
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