Referat af SHS's generalforsamling den
1. Vatg af

17

. marts 2017

.

dirigent

Formanden, Svend Rdttig, bød velkommen og konstaterede, at der var 17 stemmeberettigede

til

stede.

Svend foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent. Jette takkede for valget og foreslog Jørgen Lind
som referent og som stemmetællere Kaj Krogh og Marianne Pedersen. De blev alle valgt og det
konstateredes, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. Hun gav herefter ordet til

formanden.
2. Beretningen.
Svend resumerede kort beretningen, som er udsendt

i SøforklarirryFeb 2017.

Årets store begivenhed var Vild med Vand iurangementet d.29. maj 2016. Formålet var at skabe
større interesse for sejlsporten. Marianne fik stor ros for sit engagement i projektet.
Ø-udvalgethar fortsat arbejdet med at renovere Havneø Mågen. Området omkring Bro 10 er rettet op
og forstærket, klubhuset har faet nye tagplader, og toiletteme er blevet malede og fremtræder nu
venlige og indbydende.
Caf6 Mågen har fået nyt bestyrerpar, Ebbe og Jytte,

vi

ser frem

til

et godt samarbejde.

Hyggekap'en er en uformel kapsejlads, hvor alle i havnen kan være med. Et godt initiativ der er med
skabe samarbejde på tværs af klubberne.

til

SHS aflrolder forskellige arrangementer som standerhejsning, klubaftener med temaer, fisketur til
Hven, standernedtagning med afriggerfest m.m. Medlemmerne kan holde sig orienteret gennem
klubbladet Søforklaring, Hjemmesiden og info-mails.
Svend kom herefter ind på den højaktuelle situation med højere vandstand i havene. Vi så det i havnen
ijanuar, hvor vandet stod 20 cm over broerne. Ifølge langtidsprognoserne kan vi forvente en
niveaustigning på 80 cm. I Greve kommune arbejdes der med planer om at bygge høje diger i
§stområderne og sluser ved havnene. Hvis det får indflydelse på broer og landarealer, kræver det
investeringer, hvor skal pengene komme fra - kommunen?

Der var ingen kommentarer, og beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Hans Kofoed fremlagde regnskabet. Mange indmeldelser pyntede på det, selv om der også har været et
frafald. Det samlede årsregnskab viste et overskud pil3.914,20 kr. Ingen kommentarer til regnskabet,
der blev godkendt.
Hans opfordrede

til at tilmelde

sig PBS betaling, det letter arbejdet og billiggør processen.

4.Indkomne forslag
Forslag til revision af Vedtægter §12

Bestyrelsen har foreslået at sætningen: Ved økonomiske dispositioner kræves dog underslvifi af såvel
formand som kasserer slettes i sidste afsnit af §12. Fra Aage Jaenicke er der kommet et
ændringsforslag, som består af en tilføjelse til ovennævnte sætning: Kassereren kan - via netbank'
efterføtgende og egenhændigt, betale de løbende regninger iforbindelse med ovennævnte
dispositioner.
Baggrunden for, at en ændring er nødvendig, er, at SHS's bankforbindelse (Danske Bank) har gjort
opmærksom på, at foreningens praksis med at kassereren alene betaler løbende regninger gennem
nitbank, som det har været praksis i mange år, ikke er forenelig med vedtægternes formulering: Ved
økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af savelformand som kasserer.
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Hans gennemgik den korrespondance, der har været med Danske Bank, hvoraf det klart fremgik, at
nuværende formulering skal ændres for at kassereren fortsat kan tr,trge netbank. Hvis sætningen: Ved
økonomiske dispositioner lcræves dog underslcrift af såvel formaiql som kasserer, imidlertid blev
f ernet, ville der ikke være nogle problemer. SHS havde fået en dispensation på 1 år fra sidste års
vedtægtsændring. Andre løsninger blev ikke anset for mulige.
Det viste sig i øvrigt, at Dansk Sejlunions standardforslag
problem.

til vedtægter heller ikke tager højde for dette

Aage argumenterer sit forslag med, at det formindsker risikoen for misbrug af foreningens
økonomiske midler fra enkelt personer i en bestyrelse.
Johannes Biihrmann: i en anden sejlklub havde man indført et max. beløb kassereren måtte udbetale
alene.
Da man ikke vidste om Danske Bank ville godkende dette i SHS's tilfælde, kunne der være en risiko
for, at det måtte ændres igen.

Marianne: hvis banken er tilfreds, kan vi vel alle være tilfredse.
Generalforsamlingen skal derfor forholde sig til, om den har tillid til, at kassereren vil føre regnskabet
på hæderlig vis. Det blev bemærket, at formanden selvfølgelig har adgang til regnskaberne på
bankkontoen, og derfor til enhver tid kan kontrollere, at der ikke forekommer uregelmæssigheder.

Efter denne redegørelse gik dirigenten over

til afstemning

Aage Jaenickes ændringsforslag
Bestyrelsens forslag
Bestyrelsens forslag er dermed vedtaget.

0 stemmer for
16 stemmer for

Forslag

til revision af Vedtægter

ved håndsoprækkelse:

§4

Bestyrelsen foreslår en præcisering af "Aktive medlemmer", så der ståtr: Er myndige personer med

eller uden egen båd.
Begrundelsen er, at man ønsker attydeliggøre, at det ikke er et krav for aktive medlemmer, at de er
bådejere.

Der var ikke spørgsmål

til dette, og dirigenten gik direkte over til afstemning:

Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for.
En vedtægtsændring kræver jf. vedtægterne § 15, at min. 1/3 af foreningens medlemmer er til stede på
den ordinære generalforsamling, i modsat fald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Der vil
blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med standerhejsning d. 8. april

2017.
Forslag til ændret kontingent
Dette punkt blev flyttet til behandling under punkt 5.

til bedre udnyttelse af mastehusene
Aage Jaenicke har fremsendt et forslag om at udvide kapaciteten af mastehusene ved at reducere
afstanden mellem hylderne og tilføje en ekstra hylde. Der foreslås samtidig en mere struktureret
placering af masterne på hylderne, hvorved det skulle være muligt at ffi alle master ind i det nye
f,'orslag

mastehus med taljer.

Der var stor enighed om, at mere disciplin er ønskelig, når masterne lægges på plads.

Svend: ombygninger i mastehusene er ikke noget, der kan besluttes i klubregi, det er Ø-udvalget, der
har ansvaret for det. Forslaget er derfor videregivet tilØ-tdvalget med gode ideer og skal ikke til
afstemning.
Store master bør f.eks. have plads

21-03-2017

i det nye mastehus i fornuftig højde i forhold til mastevognen.
Side 2 af 4

Marianne: da der er plads nok i de 2 mastehuse tilsammen, er der ikke grund
ombygning. Men mere selvjustits, JA.
Ø-udvalget vil komme med nye retningslinjer.
5. Budget og

til

at bruge penge på en

kontingentlor 2017

Besfielsen har fremsendt et forslag om at hæve kontingentet fra 650 kr. til 750 kr. årligt pr. medlem.
Samtidig hæves klubhusbidraget (engangsbeløb) for nye medlemmer fra200 kr. til 300 kr. Kontingent
for passive medlemmer uændret 300 kr. årligt.
Forslaget begrundes med, at Trivsel, der har ansvaret for klubhuset, ønsker at opbygge en pulje til
dækning af større omkostninger til vedligeholdelse af klubhuset, der ældes og slides. De 2 klubber på
Mågen, HBK og SHS, ønsker derfor at hæve klubkontingentet med 100 kr.
Forslaget blev vedtaget med stor majoritet.
Hans gennemgik derefter budgettet, og da der ikke var yderligere kommentarer, blev det godkendt.

Marianne gennemgik VS Trivsels regnskab og budget. Det viste et pænt overskud, hvilket skal ses i
lyset af det ekstra tilskud fra SHS og HBK.
6. Vatg af formand
Svend Rdttig havde meddelt, at han ikke ville genopstille. Finn Dalhoffhavde stillet sig til rådighed
som kandidat, og på dagen meldte Johannes Biihrmann sig også som kandidat. Inden afstemning trak
han dog kandidaturet tilbage, da han erfarede mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen på en vacant
plads.

Finn Dalhoff blev derefter valgt.
7. Y alg af

I

bestyrelsesmedlem

Der meldte sig 3 kandidater til posten. Svend Rdttig (trak sig dog, da der var flere kandidater),
Johannes Btihrmann og Kaj Krogh. Ved skriftlig afstemning fik:
Johannes

Kaj

Biihrmann 10 stemmer, dermed valgt til bestyrelsen

Krogh

5 stemmer

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

Kaj Krogh valgt som suppleant til bestyrelsen, jf. punkt 7.

9. Valg af 2 revisorer: Inger Lind og Per Henriksen - genvalg
Valg af 1 revisorsuppleant: Hans Otto Thøgersen - genvalg

til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Rdttig - genvalg
Sejladsudvalg: Jørgen Lind, Steen Jørgensen genvalg, Johannes Bthrmann - nyvalg
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen med flere ad hoc medlemmer - genvalg.

10. Valg

Havnebestyrelsen: Marianne Pedersen - genvalg.
11. Eventuelt

Marianne opfordrede til at møde op på Hundige Havns generalforsamling d. 26. april2017, det er
vigtigt, at Mågen er repræsenteret, der er bl.a. valg til havnebestyrelsen, og der skal stemmes om
Hundige Havn skal ændre navn til Greve Marina.
Der er i år igen "Vild med Vand" arrangementer: d. 10. juni på Hejren og d. 27 . august på Mågen.
Havneø Mågen er kommet på facebook!!
WiFi signalet er rimeligt udenfor, men desværre svagt indendørs. Det vil kræve ekstra installationer at
få det bedre - er der penge til det?
Kontingentet til Havnen vil fremover blive opkrævet I gang om året.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.
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Den ny formand Finn fik af Svend overrakt et splinter nyt flag og stander
flot til standerhejsningen d. 8. april2}l7.
Svend

til

flagstangen. Det bliver

fik overrakt nogle flasker som tak for det store arbejde som formand i 4 år.

Finn takkede for valget og glædede sig til formandskabet, selv om han nok ikke bliver en hyppig gæst
på havnen, da han bor i Hillerød.
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