
Nedenfor følger Dagsorden til den planlagte Generalforsamling i GSK tirsdag den 23.03.2021. 

Bestyrelsen har imidlertid besluttet at udsætte den forestående Generalforsamling og afventer situationens udvikling 
før der tages stilling til, hvornår det er muligt at gennemføre den. 

Selvom den allerede indkaldte generalforsamling blot er udsat/udskudt, er der tale om en ”ny” ordinær 
generalforsamling, og der skal derfor ske indkaldelse på ny med overholdelse af vedtægternes indkaldelsesfrist og -
måde. Medlemmer kan fremsætte forslag efter vedtægternes regel for, hvor lang tid før generalforsamlingen 
sådanne forslag skal være modtaget. Forslag, der var indsendt til den ikke afholdte generalforsamling, skal 
behandles. 

Det kan oplyses at en bestyrelse i den foreliggende situation, med Covid-19 og et gældende forsamlingsforbud på 5 
personer, er berettiget til at udsætte Generalforsamlingen.  

Det er heller ikke muligt at afholde en generalforsamling digitalt, da dette ikke fremgår af klubbens vedtægter. 

Ny indkaldelse udsendes når forsamlingsforbuddet tillader det. 

Med venlig hilsen 

GILLELEJE SEJLKLUB 

Bestyrelsen 

15. marts 2021 

 

 

Ordinær generalforsamling i Gilleleje Sejlklub 

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00 

Beddingskajen 4, 3250  Gilleleje 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse v/formand Torben Grønbech. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer Steen-Birger Aagaard. 
4. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslag fra bestyrelsen. 
Uændrede kontingenter: 

i. Juniorer, alder 9 – 19 år, kr. 600. 
ii. Ung seniorer, alder 20 – 24 år, kr. 700. 
iii. Seniorer, alder 25 – 64 år, kr. 900. 
iv. Seniorerægtepar/samboende i alder 24 – 65 år, kr. 1.200. 
v. Husstand, samlet medlemskab for alle personer i hele familien på samme 

adresse, kr. 1.600. 
vi. Pensionist, alder 65+, kr. 750. 
vii. Pensionist ægtepar, ældste ægtefælle er 65+, kr. 1000. 
viii. Eksterne foreninger, kr. 1.200. 

b. Nedenstående forslag er modtaget af bestyrelsen: 
 Der er ikke indkommet nogen forslag 

5. Forelæggelse af budget for indeværende år samt fastsættelse af kontingent v/kasserer Steen-Birger Aagaard 
6. Valg af bestyrelse: 

a. Formand, Torben Grønbech - på valg for 2 år, modtager genvalg 
b. Sekretær, Hans Henrik Jacobsen - på valg for 2 år, modtager genvalg 

7. Valg af suppleanter: 



a. Carsten Glem – på valg for 2 år, modtager genvalg. 
8. Valg af 2 revisorer – for 1 år: 

a. Michael Fougt – modtager genvalg 
b. Børge L. Vestergaard – modtager genvalg 

9. Valg af 1 revisorsuppleant – for 1 år: 
a. Jens M. Larsen – modtager genvalg. 

10. Eventuelt 

 

Gilleleje den 15. marts 2021 

Torben Grønbech 


