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16. december 2019 
 

Ordinær generalforsamling 2020 i Virksund Sejlklub 

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 15:00 i klubhuset i Virksund 

 

Bilag: 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 
 
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. 
 
Bestyrelse anbefaler, at generalforsamlingen godkender en opdatering af klubbens vedtægter, 
som fremgår af bilaget. Vedtægtsændringerne lægger ikke op til, at hverken klubbens rammer 
eller bestyrelsens mandat ændres, men at der sker en forenklet opsætning, samt en opdatering og 
modernisering af vedtægterne. 
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2021.  
 
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 2020 skal der vælges kasserer, to bestyrelsesmedlem og en suppleant. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Vibeke Stjerneby Mortensen som kasserer for nye to år.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kenneth Stjerneby Mortensen for nye to år. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Susanne Fogtmann for nye to år. 
Bestyrelsen foreslår valg af Bent Pedersen som suppleant for et år. Per Pedersen har ikke ønske 
om genvalg. 
 
8. Valg af to revisorer. Revisorerne vælges for et år ad gangen, og i 2019 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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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. Nedenfor findes en oversigt over de nuværende 
medlemmer af de enkelte udvalg: 
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.  
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 og Klaus 
Nielsen samt Susanne Fogtmann og Vibeke Stjerneby Mortensen (”Truttetøser”). May – Ann 
Christiansen er substituerende Truttetøs. 
 
11. Fremlæggelse af pejlemærker.  
På seneste generalforsamling i 2019 blev medlemmerne informeret om, at det kunne være en god 
ide at sætte en retning for sejlklubbens fortsatte udvikling. Alle medlemmer blev inviteret til at 
deltage i dette arbejde. Bestyrelsen har på den baggrund i 2019 udviklet en række pejlemærker, 
som sætter sejlklubbens kurs for de kommende år.  
 
12. Eventuelt.  
 
Bestyrelsen 
Virksund Sejlklub 


