Referat af SHS's generalforsamling d. 5. oktober 2021.
Efter den traditionelle skipperlabskovs startede generalforsamlingen kl. 19.00 .
1. Valg af dirigent
Formanden, Finn Dalhoff, bød velkommen og foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent og
Jørgen Lind som referent. De blev begge valgt. Jette takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt. Hun gav herefter ordet til formanden.
Der var 13 stemmeberettigede til stede.
2. Bestyrelsens beretning
Finn henviste til den skriftlige beretning og kommenterede kort problemerne med at få afholdt
møder p. gr. af Coronaen.
Finn afsluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde.
Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt med applaus.
3. Regnskab for 2020
Hans Kofoed gennemgik regnskabet for SHS, som viste et pænt overskud. Der har været en stor
medlemstilgang, som betød et større kontingent og indskud end budgetteret. På udgiftssiden betød
flere aflyste aktiviteter - på grund af Corona - en ret stor besparelse. Der måtte dog købes en del
flere standere til de nye medlemmer. Klubbladet Søforklaring blev kun udsendt elektronisk, så både
trykning og udsendelse blev sparet.
Der blev spurgt til den bådplads, som klubben ejer, kunne den evt. sælges "privat". Det undersøges.
Der blev også spurgt til værdiansættelsen af klubhuset. Det er en "skønnet" genbrugsværdi, som
HBK og SHS er blevet enige om at anvende.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Marianne Pedersen gennemgik regnskabet for Trivsel, som også viste et pænt overskud. Kontrakten
med Caféen er ændret, så de nu sørger for rengøring mod en lavere leje. Installation af nyt fibernet,
har været bekosteligt.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Budget
Hans gennemgik budgettet for 2021. Der er skønnet et middeltal for antal medlemmer: det
"normale" og det høje i 2021.
Standere udleveres nu gratis, derfor den større udgift.
Budgettet blev godkendt med uændret kontingent.
6. Kontingent og indskud
Aktivt medlem
Passivt medlem
Klubhusbidrag (ved indmeldelse )
Kajakmedlem med opbevaring (aktivt )

750,00 kr.
300,00 kr.
300,00 kr.
750,00 kr.

Det uændrede kontingent blev godkendt
7. Valg af formand
Finn ønskede ikke genvalg. Bjarne Henriksen stillede op og blev valgt som formand for 2 år.
8. Valg af kasserer.
Ikke relevant, da kasserer vælges i lige år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Johannes Buhrmann genvalgt til bestyrelsen. Jette Thøgersen genvalgt som suppleant. Begge for
en periode af 2 år.

10. Valg af revisorer
Inger Lind og Per Henriksen genvalgt som revisorer, og Hans Otto Thøgersen genvalgt som
revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
Marianne Pedersen er valgt for en periode af 2år til havnebestyrelsen. Kaj Krogh er valgt som
suppleant for en periode af 1 år til havnebestyrelsen. Kaj Krogh afløser Johannes Bührmann som
suppleant i utide, idet Johannes er valgt ind i havnebestyrelsen på Havnens generalforsamling for
en periode af 2 år.
12. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen og Jørgen Lind genvalgt. Kaj Krogh nyvalgt.
Aktivitetsudvalg: Dette udvalg er lagt ind under bestyrelsen.
13. Eventuelt.
Finn vil gerne fortsat arrangere temaaftener i samarbejde med de andre klubber i Greve Marina.
Han nævnte i den forbindelse, at der allerede tirsdag d. 12 oktober er et møde med Dansk
Sejlunion, og senere d. 18 november et møde om brugen af VHF.
Havneudvalget afholder d. 11. november et orienteringsmøde om Greve Marinas fremtidige
struktur. Der er bl.a. planer om at udnytte Dykanden. Som omtalt på havnens generalforsamling
er der også planer om at indføre differentieret havneafgift, dvs. havneafgiften afhænger af
pladsstørrelsen. Der var en del diskussion om disse emner.
Som afslutning fik Finn overrakt en gave som tak for de 4 år som formand.
Jørgen Lind
Referent

Jette Thøgersen
Dirigent

