ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE
Max L. Jepsen
Advokat - moderet for landsret
Ringvejen 20
7130 Juelsminde
Ttf. 75 69 43 11
J.nr.1626-1211s

Juniorhuset
Havnen
7130 Juelsminde
torsdag, den 23. marts 2017, kl. 19.00
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Juelsminde Sejlklub
cvR. 29 85 5412
Ad

1

Valg af dirigent.

Efter formandens velkomst blev advokat Max L. Jepsen valgt som dirigent. Dirigenten
konstaterede, at indkaldelsen var udsendt ioverensstemmelse med vedtagterne, og erklarede generalforsaml in gen for lovl igt indvarslet og beslutn ingsdygtig.

Ad 2 Formandens/nastformandens beretning.
Martin Frimer aflagde beretning og henviste til de to skriftligt udsendte beretninger.
Juniorudvalg, kapsejladsudvalg, webudvalg og kajakudvalg fortalte om det forlsbne Ar,
60'erne vlJargen Kragh om deres oplevelse i Aret der gik.
Martin Frimer navnte kommende arrangementer og rettede en stor tak til foreningens
sponsorer.
Ge neralforsam
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ngen god kendte beretn
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gen 6nstemm igt.

Ad 3 Fremlaggelse af Arsrapporten 2016 for det forlobne

ir.

Arsrapporten var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen, og blev vist pA storskarm. Kassereren gennemgik Arsrapporten, der ikke gav anledning til sarlige bemark-
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ninger. Generalforsamlingen godkendte regnskabet 6nstemmigt.

Ad 4 Fremlaggelse af bestyrelsens forslag til ny kontingentstruktur.
Ny kontingent blev vedtaget s6ledes:
Aktiv 875,00

Egtefalle/samlever 380,00
Junior 250,00

- det vil sige par 875,00 + 380,00 = 1.255,00

Passiv 510,00
Man diskuterede herudover bestyrelsens forslag til aktivitetskontingent - der var ikke
stemning pA generalforsamlingen for at vedtage et sAdant.
Beslutningen pA generalforsamlingen blev at bestyrelsen p6lagges inden naste generalforsamling, at udarbejde et gennemarbejdet forslag til kontingentstruktur, herunder vedrsrende aktivitetskontingent. Det pAgaldende forslag udsendes samtidig med indkaldelsen
til generalforsamling, og tages herefter op til beslutning pd den ordinare generalforsamling

i2018.
Ad 5 Fremlaggelse af budget for det kommende Ar.
Budgettet blev gennemgAet af kassereren og efter nogle enkelte bemerkninger blev budgettet af generalforsamlingen accepteret som arbejdsgrundlag og budget for det kommende Ar.

Ad 6 lndkomne forslag.
Der var ikke fremkommet forslag fra bestyrelsen, og der var et forslag til behandling, der
var udsendt til medlemmerne.

Generalforsamlingens beslutning vedrorende det fremsendte forslag blev sAledes:
Det er ikke op til generalforsamlingen, at traffe bestemmelser om etablering af tiltag pA
tredjemands ejendom - her er det Juelsminde Havn og Marina der ejer arealet, og derfor
kan generalforsamlingen ikke pAlegge Juelsminde Sejlklubs bestyrelse, at foretage andringer/foranstaltninger vedrorende de pAgaldende arealer. Det blev oplyst, at adgangsvejen til slebestedet er gennemfort. Bestyrelsen blev af generalforsamlingen anmodet om,
at forelagge de forslag, der er fremkommet i forslagsstillerens forslag for Juelsminde
Havn og Marina, og soge de pAgaldende tiltag gennemfsrt via denne henvendelse.

Ad 7 Valg af bestyrelse.
Der var 68 stemmeberettigede tilstede.
Der foretages sarskilt formandsvalg i henhold til vedtagterne. Opstillet var Martin Frimer
og denne blev 6nstemmigt valgt til formand.

Til bestyrelsen var yderligere opstillet Lene Holm, der modtog genvalg, og hun blev
6nstemmigt genvalgt.
Bestyrelsen bestAr herefter af
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Martin Frimer (formand)
Heine Misfeldt
Peter Frsbert
Bendt Pedersen
Lene Holm (sekretar)

Ad 8 Valg af suPPleanter.
Til suppleanter valgtes 6nstemmigt
Johnny Skovbjerg
Kenn Nielsen

Ad 9 Valg af revisorer.
Der var dnstemmig valg til
Mogens Ahle
Niels Buhl

Som suppleant valgtes
Freddy Frederiksen

Ad 10 Eventuelt.
under dette punkt blev Lene Holm valgt til arets ildsjal.
Surfer Mads Jepsen hentede endnu engang rigtig flotte placeringer hjem til klubben i alle
kategorierfor unge under 18 5r. Stort tillykke til Mads'
Formanden rettede en stor tak til alle de frivillige - bAde juniorer og voksne, som har hjulpet til, s6 det har varet muligt at afholde 3 stoie stavner og ovrige arrangementer i 2016.
Formand en takkede ligeledes admin istrationen for veludfs rt arbejde.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Juelsminde, den
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2017
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