Referat af SKBs ordinære generalforsamling torsdag den 30. marts 2017
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Kurt Palmqvist, Kurt blev valg og erklærede generalforsamlingen for
beslutningsdygtig.
Der er 59 fremmødte og 4 fuldmagter.
Valg af referent.

Torben Bergenhagen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til
godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2016.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Kassereren fremlagde budgettet for 2017.
Generalforsamlingen godkendte budgettet.
Kassereren fremlagde forslag til ændret opstilling af budget og regnskab. Generalforsamlingen
havde ikke indvendinger imod ændringen.

4. Fastsættelse af kontingent og indskud.
Kontingentet fortsætter uændret.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
a. Forslag fra Peter Toft, ungdomsafdelingen.

Link: http://skb.dk/wp-content/uploads/2017/03/Forslag-fra-Peter-Toft-ungdomsafdelingen-30-032017..docx
Forslaget ville indsnævre de aktiviteter klubben kan have. Peter trækker forslaget, Bestyrelsen og
Ungdomsudvalget arbejder videre med en formulering frem mod næste generalforsamling.

6. Valg af formand på ulige årstal:
Birger Monrad

(genvalgt)

Gitte Lund

(Ikke på valg)

7. Valg af kasserer på lige årstal:

8. Valg af øvrig bestyrelse:
På ulige årstal:

2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant:

Følgende blev valgt:

På lige årstal:
Følgende blev valgt.

9.

Iris Schiøtz

(Nyvalgt)

Torben Bergenhagen

(Genvalgt)

Phillip Larsen

(Suppleant nyvalgt )

3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
Leif Ulrichsen

(Ikke på valg)

Tim Gjerlufsen

(Ikke på valg)

Joanes Høj

(Nyvalgt)

Carsten

(Suppleant nyvalgt)

Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant:

Følgende blev valgt:
Helene Frederiksen

(Genvalgt)

Kirsten Jensen

(Genvalgt)

Rene Bo Christensen

10.

Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Hundige Havn:
På ulige årstal:

1 medlem:
René Christensen

På lige årstal:

(Genvalgt)

1 suppleant:
Christina Engstrøm

11.

(Suppleant, Nyvalgt)

(Ikke på valg)

Valg af udvalg

Intet at referere
12.

Eventuelt

Der var en lang snak om vinterbaderne, og mulighederne for at de kan komme i bad, hvilke
badefaciliteter der er på havnen, og om vinterbaderne vil melde sig ind i klubben hvis de får
mulighed for omklædning og brusebad.
Der er lavet en webafstemning om hvilken farve klubhuset skal males i. der er afgivet 50 stemmer,
25 sort-hvid 19 grøn-rød, antracit
Peter Toft viste en video om ungdomsafdelingen.
Kurt fortalte om baggrunden for forslaget om navneskifte til Greve marina

Kurt takkede for god ro og orden.

Birger takkede for fremmødet.

