
Generalforsamling d. 3/3-2010 i klubhuset kl. 19.30 
 

Velkomst v. fmd. Bo Bundgaard Lassen 

 

Punkt 1. 

Til dirigent valgtes Bent Munch Johansen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Ca. 70 medlemmer var fremmødt. Til stemmetællere valgtes Kristian Mortensen og Leif Sædholm. 

 

Punkt 2. Beretning 

Bestyrelsens beretning v. fmd. Bo Bundgaard Lassen (findes vedlagt referat). 

Der var ingen bemærkninger til beretningen som blev godkendt med applaus. 

 

Punkt 3. Regnskab 

Kassereren ved Susanne Hinz fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt, dog bemærkede Palle Røssel, årstals trykfejl på sidste side i regnskabet i 

kolonnen vedr. afskrivninger.- I stedet for: ”bogført værdi 30/11-08”, skal der stå:” bogført værdi 

30/11-09”. 

 

Punkt 4. Kontingent og budget 

Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget ved Kassereren. 

Budgettet for 2010 blev gennemgået. – Der var ikke kontingent stigninger. 

Kontingent og budget blev godkendt. 

 

Punkt 5. (indkomne forslag) 

Der var indkommet et enkelt forslag fra Hans Ove Holmstrup. Forslaget (vedlagt referat) går udpå 

at forbyde søsætning af vandscootere fra FSK´s slæbested. Hans fremlagde forslaget og der var en 

livlig debat (både for og imod).  

Det endte dog med at forslaget blev bragt til afstemning og vedtaget. 

Stemmerne var: 19 for og 17 imod. - Flertallet af de fremmødte valgte ej at stemme. 

 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Carsten Eden og John Gunn blev genvalgt med akklamation, sidstnævnte havde ellers annonceret at 

ville stoppe, men lod sig (heldigvis) overtale til at fortsætte . 

Susanne Hinz udtræder af bestyrelsen. 

Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Carsten Lauritzen og Jørgen Bergmann. 

 

Punkt 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 

Hans Tønnesen og Kristian Mortensen genvalgtes som revisorer og Kirsten Gunn ligeledes som 

revisor suppleant. 

 

Punkt 8. Eventuelt 

Kammeratskabspokalen:  Blev ikke tildelt 

Årets FSKér:   Kaj Thomsen og Lars Nielsen for DM guld i spækhugger. 

Årets turpokal:  Blev ikke tildelt 

Årets foto:   Blev ikke tildelt 

 



 

 

 

Susanne Hinz modtog gaver og blomster for sit bestyrelsesarbejde. 

 

Herefter var ordet frit og der var forskellige indlæg, bl.a.: 

 

Bent Munch Johansen opfordrede til, at der blev arrangeret flere former for fælles tur sejladser. 

Skipper tilbød klubben at afholde et foredrag om emnet: ”sygdom ombord”. 

Hans Ove Holmstrup opfordrede medlemmer til at melde sig til sejlerskolen, - der mangler 3 – 4 

instruktører. 

Solveig roste afviklingen af ungdomstræningen og opfordrede medlemmerne til at komme og se på 

hvordan det foregår. 

Carsten Eden takkede alle for hjælp og sponsor støtte til ungdomsarbejdet. 

 

Generalforsamlingen blev herefter hævet. 

 

 

Om dirigent: Bent Munch Johansen  Som referent: Morten Rohde 

 


