
 

Ordinær generalforsamling 2019 i Virksund Sejlklub 

Lørdag den 9. februar 2018 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund 

 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8.  

1. Valg af dirigent og referent.  

 

2. Bestyrelsens beretning, inklusive udvalgenes beretninger. 

 

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.  

 

4. Behandling af indkomne forslag.  

 

I flg. vedtægternes §7 skal forslag indsendes til bestyrelsen inden d. 1. januar. Der er ikke 

indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

Sejlklubbens bestyrelse lægger op til følgende vedtægtsændring 

 

Eksisterende § 15: 

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens 

medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på 

en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med 

sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af denne generalforsamlings 

afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede 

medlemmer, der er til stede. 

 

Ny formulering § 15: 

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer er for forslaget. 

Bestyrelsen motivation for denne ændring: Principielt skal vedtægterne have en vis blivende 

karakter, således at de ikke ideligt er udsat for små ændringer. De eksisterende regler omkring 



afstemning i vedtægternes § 15 er imidlertid så restriktive, at man som medlem eller bestyrelse i 

de fleste tilfælde vil afholde sig fra at indstille om fornuftige og nødvendige justeringer af 

vedtægterne. Det er ganske enkelt for bøvlet og risikoen for at fornuftige forslag ikke bliver 

godkendt. Ud fra de seneste års generalforsamlinger vil det være usædvanligt, såfremt 1/3 af 

klubbens stemmeberettigede medlemmer vil møde op til den årlige generalforsamling. Dette kan 

så samlet set betyde, at vedtægter, som i nogle tilfælde er uhensigtsmæssige fastholdes i den 

eksisterende form uden mulighed for at foretage nødvendige eller påkrævede justeringer. For at 

få denne mulighed for en mere anvendelig afstemningsform, hvor 2/3-afstemningsreglen 

fastholdes, anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om at acceptere, at afstemningsreglerne i 

vedtægternes § 15 ændres.   

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2020.  

 

6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 11. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der 

vælges for 2 år ad gangen, samt en suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år ad gangen. 

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig 

selv.  

På generalforsamlingen 2019 skal der således ordinært vælges formand, et bestyrelsesmedlem og 

en suppleant. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Kofoed som formand for nye to år.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Overgaard som bestyrelsesmedlem for nye to år. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Per Petersen som suppleant for et år. 

 

8. Valg af to revisorer. Revisorerne vælges for et år ad gangen, og i 2018 har hvervet været 

varetaget af Anne Dorthe Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.  

 

Bestyrelsen foreslår genvalg af de to revisorer Anne Dorte Jespersen og Kristian Brøns Nielsen.  

 

9. Valg af en revisorsuppleant. Revisor-suppleanten vælges for et år ad gangen. Lise Greve blev 

valgt på sidste års generalforsamling.  



 

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorsuppleant Lise Greve.  

 

10. Valg til udvalg.  

Hvervet varetages for et år ad gangen. Bestyrelsen foreslår følgende til valg: 

a. Turudvalg: Niels Ove Jespersen, Henning Kristensen og Anne Dorthe Jespersen. Derudover 

suppleres udvalget med to motorbådsfolk, der vælges på Havnens generalforsamling. 

b. Målerudvalg: Bo Nissen Andersen, Carsten Overgaard, Jane Høj, Kenneth Stjerneby Mortensen. 

Allan Handberg assisterer efter behov. 

c. Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen, Henning Kristensen og Jørgen Christiansen.  

d. Bøjeudvalg: Claus Skodborg Nielsen, Kåre Foss Johannesen, Knud Søndergaard og Per Pedersen.  

e. Klubbåd & sejlerskole: Kristian Brøns, Bo Nissen Andersen, Martin Andersen (alle sejlerskolen) 

samt Jørgen Christiansen, Erling Østergaard og Sven Primdal (alle tre bådene).  

f. Ungdomsudvalg: Rune Dam og Søren Kjærsgaard Jensen.  

g. Pigesejlads: Anne-Marie Østergaard og Mary-Ann Christiansen.  

h. Kapsejladsudvalg: Sven Primdal, Jørgen Christiansen, Kenneth Stjerneby Mortensen samt 

Susanne Fogtmann og Vibeke Stjerneby Mortensen (”Truttetøser”). May – Ann Christiansen er 

substituerende Truttetøs. 

 

11. Fælles drøftelse af klubbens ambitionsniveau. Oplæg præsenteres og drøftes. 

 

12. Eventuelt.  

 

Bestyrelsen 

Virksund Sejlklub 


