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Juetsminde sejtktub

funiorhuset
Havnen
7t30 fuelsminde
onsdag 21. marts 20L8, kl. 19.00

GENERALFORSAM LINGSPROTOKOLLAT

for
fuelsminde Seilklub
cvR 29 85 54 L2
Ad 1 Valg af dirigent
Efter formandens velkomst blev advokat Max L. fepsen val6 som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt i overensstemmelse med
vedtegterne, og erklerede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Ad 2 Formandens beretning
Martin Frimer aflagde beretning, og henviste til den skriftligt udsendte
beretning.
f

uni orudvalg kaps

om det forlobne

ej

ladsudvalg, web -udvalg, tursej leudvalg, p iges ej I ere fortalte

ir.

Martin Frimer rettede stor tak til foreningens sponsorer og frivillige.
Generalforsamlingen godkendte beretningen 6nstemmigt.

Ad 3 Fremlaggelse af lrsrapporten 2OL7 for det forlobne lr
Arsrapporten var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen, og blev vist
pfl storskarm. Kassereren gennemgik flrsrapporten, der ikke gav anledning til
sarlige bemarkninger. Generalforsamlingen godkendte regnskabet 6nstemmigt.

Ad 4 Fremleggelse af bestyrelsens forslag
Ny kontingent blev vedtaget siledes:

til ny kontingentstruktur

Aktiv 795,Par \L45,f unior 250,Passiv 475,-

Leje af

klubbide: Priser og muligheder

re

ffi

Halvdagle;e af H*bAd

250,.

Halvdagslele af J"80

350,.

Weekerdleje af H-bld

600,.
1.000,.

Weekendleje af .l-80
FynCup weekend H-brd
FynCup weekend .l"80

900,.
1.500,-

1 uges

sommerferie i ll-bld

r.500,-

1 uges

sommerferie iJ-80

2.500,"

Seile rstol egebyr ekskl.

kontlngent

Halvdagsleje af hlle hjelper
Halvdagslefe af store

hjelper

,.2r4,200,.
250,-

Kontingentstruktur blev efter nogle enkelte bemarkninger vedtaget af
generalforsamlingen 6nstemmigt.
Ad 5 Fremlaggelse af budget for det kommende flr
Budgettet blev gennemgiet af kassereren. Budgettet blev af generalforsamlingen
accepteret som arbejdsgrundlag og budget for det kommende ir.
Ad 6 Indkomne forslag
Der var et forslag fra bestyrelsen til behandling Forslaget var udsendt til
medlemmerne. Generalforsamlingen vedtog 6nstemmigt forslaget om donation

pi 50.000,- til Dansk Sgredning |uelsminde.

Ad7 VaIg af bestyrelse
Der var 60 stemmeberettigede tilstede.
Til bestyrelsen var opstillet Peter FrObert som modtog genvalg, og han blev
6nstemmigt genvalgt.
Til bestyrelsen var yderligere opstillet Bendt Pedersen, som ikke onskede
genvalg. Bent |orgensen blev under generalforsamligen opstillet og han blev af
generalforsamlingen 6nstemmigt valgt.
Bestyrelsen bestfrr herefter af
Martin Frimer (formand)
Heine Misfelt
Peter Frgbert
Bent forgensen
Lene Holm

Ad I Valg af suppleanter
Til suppleanter valgtes 6nstemmigt
Kenn Nielsen
fohnny Skovbjerg

Ad 9 Valg af revisor
Der var 6nstemmigt valg til
Mogens Ahle
Niels Buhl
Som suppleant valgtes

Freddy Frederiksen

Ad 10 Eventuelt
Under dette punkt blev Bendt Pedersen valgt til irets ildsjel.
Surfer Mads fepsen hentede endnu engang rigtig flotte placeringer hjem
klubben i flere kategorier. Stort tillykke til Mads.
Der blev rettet stor tak

til

til alle de frivillige - bflde juniorer og voksne, som har

hjulpet til.
Dansk Sgredning juelsminde fortalte om stationen.

Formanden takkede administrationen for veludfort arbejde.

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

