
Den årlige ordinære generalforsamling i 
Aalborg Sejlklub den 19. marts 2019 kl. 19:00

Stemmeberettigede medlemmer i Aalborg Sejlklub: 444 

Til stede (inkl. fuldmagter): 161 stemmeberettigede medlemmer, heraf 146 medlemmer med vand- eller landplads. 

§ 22 Vedtægtsændringer: Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst 1/3 afforeningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 213 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

For at en vedtægtsændring kan godkendes, skal 107 ud af de tilstedeværende 161 stemmeberettigede stemme for. 

For at en vedtægtsændring med havnerelateret indhold kan godkendes, skal 97 ud af de tilstedeværende 146 stemmeberettigede 
stemme for. 

REFERAT 

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: Anders Stenild var bestyrelsens forsalg til dirigent.
Anders blev valgt.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Stemmetællere: Anders Lintner, Jens Møller, Jesper Schultz og Malthe Nør Larsen

Tak til de stemmetællere der meldte sig. Der var ingen skriftlige afstemninger.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Den skriftlige beretning er udsendt sammen med den endelige dagsorden.
Efterfølgende er et Årsskrift 2019 indeholdende beretning vedr. sæson 2018 udsendt til alle medlemmer.
Ole Skjaerbaek takkede de mange frivillige, der i årets løb har lagt et stort arbejde i udvalg og afdelinger.
De frivillige på onsdagsholdet fik tak for at sikre, at klubhuset er flot vedligeholdt.
Tak til instruktører og undervisere i sejlerskolen.
Tak til sejladsafdelingen og ungdomsafdelingen for liv på vandet hen over sommeren.
Og tak til aktivitetsudvalget for liv i klubben gennem hele året.
Der var ingen kommentarer til beretningen.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018
Kasserer Torben Mangaard Frandsen gennemgik det udsendte regnskab og besvarede enkelte opklarende
spørgsmål så som spørgsmål vedr. sommerens salg fra dieselstanderen og vedr. forpligtelser i forbindelse med
leasing af bådstativer.
Henrik Nielsen mente, at regnskabet er rodet, da det ikke tydeligt viser et adskilt klubregnskab og
havneregnskab. Indvendingen har sammenhæng med, at ifølge vedtægterne har kun medlemmer med vand
eller landplads stemmeret til havnerelaterede forslag. Det må således også gælde et havneregnskab. På
baggrund af, at den nuværende bestyrelse kun har fungeret siden den ekstraordinære generalforsamling den 8.
januar 2019, er regnskabet udført på baggrund af udformningen fra tidligere år. Dog er flere konti opdelt og
beskrivelser ændret for bedre forståelse.
Der vil blive lavet en ny regnskabsopstilling for næste regnskabsår.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år
Bestyrelsen foreslog samme indskud og kontingent som i 2018.

Indskud og kontingent for 2019 blev godkendt
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