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1.

Valg af dirigent:

Efter nastformandens velkomst, blev advokat Max fepsen valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til ekstraordinar generalforsamling var
udsendt i overensstemmelse med vedtegterne og erklerede den ekstraordinare
generalforsamling for lovlig og beslutningsdygtig.

2,

Bestyrelsens gennemgang afudsendte informationsbrev:
Nestformanden gennemgik den gamle aftale med fuelsminde Havn & Marina, forlobet
med kassererens afgang pga manglende information fra afgflet formand,
forretningsforerens opsigelse af samarbejdet og den resterende del af bestyrelsens
indkaldelse til ekstraordinar generalforsamling for at videregive information til alle
medlemmer.
Nestformanden informerede om, at det er vigtigt med et godt samarbejde Havn og
Sejlklub indbyrdes, vi skal hjelpes ad, ogsfl fremover, at vi hAber pfr en fortsat god
dialog med Havnen fremover.
Sporgsmfll fra medlemmer om mere Abenhed om regnskab fra JHM, vi vil undersoge
det med Havnen, da denne er en selvejende institution og vi ikke kender reglerne
derfor.
M.h.t eventuelle kontingentstigniger er det en opgave for den nye bestyrelse at legge
budget for 2017 og se hvordan den kan fA tingene til at henge sammen.
Nastformanden sluttede af med et smil at navne at donationer til klubben modtages
gerne fra nogle af de virksomhedsejere som var modt op.

Herefter fulgte oplasning af afgAet formand Palle Lemminger's beretning om omtalte
manglende information:
"Sluttedelig har jeg valgt at trakke mig som formand uden for den fastlagte periode; med
6rsag i den manglende information om en indg6et aftale mellem JSK og JHM.
( Aftalen kan ses pA hjemmesiden)
Arsagen til den manglende information ikke er blevet formidlet p6 hjemmeside og til
generalforsamlingerne20ls12016, pitager jeg mig som formand iden perioden ansvaret
for.
Den burde have varet fremlagt til fuld indsigt og indgAet i information og
beslutningsgrundlag for bestyrelse og generalforsamlinger.

Strategien i aftalen var, da den blev indgAet i 2015, at alt det der far var frivilligt arbejde pA
havnen udfort af JSK medlemmer skulle overg6 til Havnens ansatte personale med
professionelt materiel, stativer, mover, traktor, mastekraner og en fast 30 T kran.
Forhen stod klub medlemmer selv for:
Planlegning og koordinering af optage- og sosatningsplan, telefonaftaler med bAdejere,
aftale med vognmand, st6 for transport af stativer og placering, gennemforelse af
optagning og sosetning med bAdejere ( de ku godt vere tralse eller glemme at komme),
opkravning og afregning mellem bAdejere og vognmand. Det ku ikke fortsatte. lngen ville
st6 for den opgave med ansvar for al optagning / sosetning. Opgaven og ansvaret flsd ud
i ingen service for medlemmer med b6de og bAdplads.
Alt dette er nu lagt over til havnens personale og der er ansat 2 fuldtids + sommerhjalp
med ordentligt grej. En flot havn bliver passet, sA JHM fremst6r blandt de flotteste i de
indre danske farvande."

Generalforsamlingen opfordrede den nye bestyrelse til, at tage kontakt til Juelsminde
Havn og Marina og narmere drofte indholdet af den indg6ende aftale og genforhandling,
jfr. ogsfl den tidsbegransede varighed.

Herefter tog generalforsamlingen det anforte til efterretning.

De resterende 3 bestyrelsesmedlemmer trak sig fra deres poster og stillede deres
mandat til rfldighed. - det vil sige den samlede bestyrelse stillede mandaterne til
rAdighed, idet de to ovrige bestyrelsesmedlemmer allerede havde trukket sig fra
bestyrelsen.

3.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

I alt76 stemmeberettigede var modt op.
Formand: Nyvalg

til Robert Mgller - uden modkandidat.

Nyvalg til Peter Frgbert med 55 stemmer
Genvalg

til Nestformand Martin Frimer med 73 stemmer

Genvalg

til Klubmester Bendt Pedersen med 66 stemmer

Genvalg

til Sekreter Lene Holm med 73 stemmer

4. Nyvalg

til suppleant Heine Misfelt med 37 stemmer

Revisorsuppleant Nils Buhl indtrAdte som revisor efter, at tidligere revisor Robert
Mgller blev valgt til formand.

Der var ingen bemarkninger under Eventuelt og dirigenten takkede for god ro og
orden.

Som dirigent:

Nestformand

Martin Frimer
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