Referat af SHS's generalforsamling d. 18. marts 2022.
Efter den traditionelle skipperlabskovs startede generalforsamlingen kl. 19.00 .
1. Valg af dirigent
Formanden, Bjarne Henriksen, 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
Bjarne fortalte i sin mundtlige beretning, at der ikke var sket meget siden sidste generalforsamling for et
halvt års tid siden. Ingen sejlads aktiviteter, 2 klubaftner i samarbejde med HBK, SKB og Greve
Sejlklub, hvor vi havde besøg af Dansk Sejlunion og VHF Skolen.
Bjarne gav også udtryk for bekymring omkring valget til bestyrelsen, da 3 ledige pladser skulle
besættes.
Der var ingen kommentarer, og beretningen blev godkendt med applaus.
3. Regnskab for 2021
Hans Kofoed gennemgik regnskabet for SHS, som viste et pænt overskud. Der har været en stor
medlemstilgang, som betød et større indskud end budgetteret, men også et efterfølgende frafald, så
medlemstallet har ikke ændret sig meget. På udgiftssiden bemærkes et ekstra indkøb af klubstandere til
lager. Aktivitetsniveauet har været lavt på grund af Corona - en ret stor besparelse. Klubbladet
Søforklaring blev kun udsendt elektronisk, så både trykning og udsendelse blev sparet.
På grund af en ændret regnskabspraksis er udgiften til Trivsel lavere end budgetteret.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Marianne Pedersen gennemgik regnskabet for Trivsel. Der har været en ekstra indtægt på badepoletter,
som delvis modregnes af øget elforbrug. Der er holdt lidt igen på vedligeholdelses udgifter. Det ekstra
tilskud går til en "opsparingskonto" for kommende større udgifter til reparation/ vedligeholdelse.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Budget
Hans gennemgik budgettet for 2022. Ingen kommentarer.
Budgettet blev godkendt forudsat 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
Ikke relevant, formand vælges i ulige år.
8. Valg af kasserer.
Hans ønskede ikke genvalg. Dardo Allen meldte sig som kandidat og blev valgt med applaus.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Bente Henriksen og Kaj Krogh ønskede ikke genvalg. De to suppleanter: Marianne Pedersen og
Jette Thøgersen træder ind i stedet og er dermed valgt for 2 år.
b. Valg af suppleant for 2 år: Flemming Vikkelsø meldte sig og blev valgt med applaus.
Valg af suppleant for 1 år: Jean-Claude Guinot meldte sig og blev valgt med applaus.

10. Valg af revisorer
Inger Lind ønskede ikke genvalg. Per Henriksen genvalgt, og Niels Jørgen Nielsen meldte sig og blev
valgt.
Hans Otto Thøgersen ønskede ikke genvalg, Hans Kofoed blev valgt som revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
Valg af suppleant for 2 år: Dardo Allen meldte sig, og blev valgt
12. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen og Jørgen Lind genvalgt. Formand Bjarne Henriksen indgår i udvalget.
13. Eventuelt.
Ib orienterede om konkurrencen i Søforklaring fra december 2021. Der var kommet 7 svar, hvoraf de 5
var rigtige - 17 nisser. Med stemmetællernes hjælp blev der trukket lod, og den heldige vinder af en
søsætning blev Peter Christensen (bro 8).
Det lave antal tilbagemeldinger gav anledning til en snak, om bladet overhovedet bliver læst! Skal det
fortsat være elektronisk, eller var papirudgaven bedre?
Der var generel interesse for jævnligt at få nyheder, og dertil et blad, gerne elektronisk, der samlede op
og havde små artikler.
Det kunne være en god ide, at udgive nyheder på flere platforme, så flest mulige medlemmer nemmere
"faldt" over dem.
Bjarne fortalte i den anledning, at der netop var oprettet en ny facebook gruppe (SHS Mågen), som vil
være privat, kun for medlemmer. Der opfordres til at bruge den, når vi har brug for at kontakte/hjælpe
hinanden.
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