5. marts 2021

Ordinær generalforsamling 2021 i Virksund Sejlklub
Lørdag den 10.april 2021 kl. 14:00 i klubhuset i Virksund

Virksund Sejlklub indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2021. Indkaldelsen fordeles
senest fire uger før selve generalforsamlingen. Dagsorden fordeles i henhold til vedtægternes §5.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år i henhold til
vedtægternes §8.
4. Behandling af indkomne forslag.
Emne: Ændring af forsikring af klubbåde.
Begrundelse for emne: Forsikring af klubbens både og materiel udgør den største enkeltstående
udgiftspost på budgettet. Bestyrelsen ser mulighed for at ændre vores forsikringspolice, så den
kun omfatter ansvar. Begrundelsen herfor er bl.a., at sejlklubben kassebeholdning efterhånden
muliggør, at klubben kan virke selvforsikrende. Det indebærer selvsagt en risiko, såfremt klubbåde
eller deres grej beskadiges, men giver også mulighed for at udspare den halve præmie hvert år,
som akkumuleres til ca. 100.000 kr. på 10 år.
Bestyrelsen vil gerne drøfte fordele og ulemper med generalforsamlingen m.h.p. endelig
beslutning.
5. Fastsættelse af kontingent for 2022 i henhold til vedtægternes §4.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at videre et uændret kontigent på 600 kr. i 2022. Dog
finder bestyrelsen, at vi skal indføre et familiekontingent.
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7. 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 2021 skal der 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 for nye to år.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Pedersen som suppleant for et år.
7. Valg af to revisorer i henhold til vedtægternes § 10. Revisorerne vælges for et år ad gangen, og
i 2020 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.
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8. Valg af en revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 10. Revisor-suppleanten vælges for et
år ad gangen. Lise Greve blev valgt på sidste års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorsuppleant Lise Greve.
9. Valg til udvalg.
Hvervet varetages for et år ad gangen. Nedenfor findes en oversigt over de nuværende
medlemmer af de enkelte udvalg:
9.1. Turudvalg: Søren Barasinski, Torben Lerche, Anne Dorthe Jespersen, Yvonne Andersen og Bjørn

Bredahl.
9.2. Målerudvalg: Carsten Overgaard, Bo Nissen Andersen, Jane Høj og Kenneth Stjerneby
Mortensen. Allan Handberg assisterer efter behov.
9.3. Regeludvalg: Claus Skodborg Nielsen, Henning Kristensen og Jørgen Christiansen.
9.4. Bøjeudvalg: Jørgen Mikkelsen og Kåre Foss Johannesen.
9.5. Klubbåd & sejlerskole: Kristian Brøns, Bo Nissen Andersen, Martin Andersen (alle
sejlerskolen) samt Jørgen Christiansen, Jacob Harming og Sven Primdal (klubbåde).
9.6. Ungdomsudvalg: Jens Kofoed og Søren Kjærsgaard Jensen.
9.7. Pigesejlads: Mary-Ann Christiansen og Lisbeth Rejsenhus.
9.8. Kapsejladsudvalg: Jørgen Christiansen, Sven Primdal og Kenneth Stjerneby Mortensen samt
Susanne Fogtmann og Vibeke Stjerneby Mortensen (”Truttetøser”). Mary – Ann Christiansen er
substituerende Truttetøs.
10. Eventuelt.
Bestyrelsen
Virksund Sejlklub
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