Referat af SKB’s ordinære generalforsamling onsdag d. 21 marts 2018
Birger bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Kurt Palmquist blev valgt
Valg af referent
Torben Bergenhagen blev valgt.
Der var 70 fremmødte og 2 fuldmagter, i alt 72 stemmer.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Birger fremlagde bestyrelsens beretning, som sluttede med en film om
ungdomsafdelingens aktiviteter i 2017.
Beretningen blev godkendt.
2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til
godkendelse.
Gitte fremlagde klubbens regnskab for 2017.
Arne Frederiksen spurgte til admiralitetets kørselsudgifter. Der var en skrivefejl hvor
admiralitetets mødeudgifter stod under kørselsudgifter.
Arne kommenterede at det beløb kassereren bliver betalt var for stort. Birger svarede
at beløbet svarer til det vi tidligere betalte havnekontoret for det samme arbejde.
Axel Bøggild og Henning Christoffersen kommenterede at der var en skrivefejl i den
øverste kolonne.
Gitte beklagede de 2 skrivefejl.
Regnskabet blev godkendt
Gitte fremlagde budgettet for 2018
Aksel Bøggild kommenterede på Arnes kritik af betalingen for bogføring, og mente at
det ikke kunne gøres billigere ude i byen.
Gitte Møller spurgte til indtægter på aktiviteter afholdt af bestyrelsen. Det er indtægter
vi allerede har haft i forbindelse med at Dansk Sejlunion har holdt regelkursus i
klubben. Vi vil meget gerne lave lignende arrangementer i fremtiden.

Budgettet blev godkendt.
3. Fastsættelse af kontingent og indskud.
Vi fortsætter med uændret kontingent.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af formand på ulige årstal:
Birger Monrad (ikke på valg).
6. Valg af kasserer på lige årstal:
Gitte Lund blev genvalgt.
7. Valg af øvrig bestyrelse:
På ulige årstal: 2. Bestyrelsesmedlemmer + 1. Suppleant:
Iris Schiøtz (ikke på valg)
Torben Bergenhagen (ikke på valg)
Philip Larsen (suppleant ikke på valg)
På lige årstal: 3. Bestyrelsesmedlemmer + 1. Suppleant
Leif Ulrichsen blev genvalgt.
Carsten Bernfeld blev valgt.
Bjarke Christensen blev valgt.
Brian Tønnesen blev valgt som suppleant.
8. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant
Helene Frederiksen blev genvalgt.
Kirsten Jensen blev genvalgt.
Ken Seitzberg (Suppleant) blev valgt.
10. Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Hundige Havn:

På ulige årstal:
1. Medlem René Christensen (ikke på valg)
På lige årstal:
1. Suppleant Christina Engstrøm blev genvalgt.
11. Valg af udvalg
Intet at referere.
12.Eventuelt
Hans forslog at da vi har haft et godt regnskabsår, at investere i et bedre
lydanlæg, eller få det tjekket.
Hans foreslog at få lavet nogle mærkater med Greve Marina til at sætte på
bådene, enten i klubben eller på havnen.
Birger laver en ordning med fælles køb af stednavne til både.
Der blev spurgt til om vi har tjek på den nye persondataforordning. Iris fortalte
om vores arbejde med persondata, og oplysning til medlemmer om
persondata.
Helle spurgte til hvorfor almindelige brugere af klubhuset ikke kan få fat i
bradepander m.m. så de kan lave mad i køkkenet.
Lisa spurgte hvorfor man ikke kan komme til tallerkener når man ikke kan nå
øverste hylde.
Birger lovede at klubhusudvalget ville sørge for at bradepander m.m. var
tilgængelige, og at klubhusudvalget ville kigge på reglerne for adgang til
rummet bag køkkenet.
Iris fortalte om de fordele klubben har ved medlemsskabet i dansk sejlunion.
Peter Toft supplerede med at DS støtter ungdomssejlere i SKB, og fortalte at 4
ud af 6 danske Tera sejlere der skal til VM er fra SKB.
Gitte Møller foreslog at klubstandere skulle være billigere eller uddeles gratis
til klubbens bådejere.
Formanden takkede for god ro og orden.
Referent: Torben Bergenhagen

