
     Rønbjerg Sejlklub    

 
Referat af generalforsamling 

 

Torsdag den 27. februar kl. 19.00 i klubhuset 
 

 

1.Valg af dirigent – Ingolf blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig, idet indkaldelsen til generalforsamlingen overholder de 14 dage, som er anført i 

vedtægternes §9. Der deltog 29 stemmeberettigede medlemmer. 

 

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev enstemmigt godkendt. 

 

3: Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år – Vagn gennemgik det reviderede regnskab 

som blev enstemmigt godkendt. 

 

4: Udvalgenes beretning. 

 

Ungdomsafdelingen: 

Maria Bjerrregaard, aflagde beretning for ungdomsafdelings 2019 sæson, Beretningen godkendt 

 

Aktivitets udvalg: 

Jens Mogensen fortalte om udvalgets afholdte aktiviteter. Beretningen godkendt 

 

Kapsejladsudvalg: 

Lars Stoklund oplæste i Jens Christensens fravær afdelingens beretning. Beretningen godkendt. 

 

Materialeudvalg 

Karl Knudsen berettede om afdelingens afholdte og kommende aktiviteter. Beregningen godkendt. 

 

5: Behandling af indkomne forslag: 

 

Bestyrelsen havde fremsat forslag til  ændring af §§ 5, 6, 7, 9, 11, 13 og 14 i vedtægterne for 

Rønbjerg Sejlklub 

 

Ændring af § 5 Forkastet 

Ændring af § 6 Vedtaget 

Ændring af § 7 Vedtaget 

Ændring af § 9 Vedtaget 

Ændring af § 11 Forslag trukket 

Ændring af § 13 Vedtaget 

Ændring af §14 Forslag trukket 

 

6: Fastsættelse af kontingent 

Efter en længere dialog blev det besluttet at kontingentet for 2020 hæves med kr. 150,00 

For aktive og passive medlemmer og kr. 300 for aktiv + sambo. Deltagelse i sejlerskole + 150,00 kr. 

 

 

 



7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Lars Stoklund og Vagn Spangsenge, som begge blev genvalgt for en 2 årig periode.  

 

8: Valg af formand 

Lars Stoklund blev genvalgt som formand. 

 

9: Valg af to suppleanter til bestyrelsen  

a. 1. suppleant Ole Jensen 

b. 2. suppleant Jens Mogensen 

 

10: Valg af revisorer 

a. Revisor 1 Per Hansen 

b. Revisor 2 Karen Steffensen 

c. Revisorsuppleant Torben Frandsen 

  

11:Valg af ungdomsleder 

Maria Bjerregaard 

 

12: Nedsættelse af udvalg 

Aktivitetsudvalget 

Jens Mogensen og Ole Jensen 

 

Kapsejlads  

Jens Christensen og Ingolf 

 

Sejlerskole  

Per Hansen og Jens Christensen 

 

Materialeudvalg 

Kurt Jensen, Karl Knudsen og Knud Erik Bæk  

 

          Havnens Dag 

          Lars Stoklund 

 

 

13: Eventuelt 

Der er aftalt søsætning fredag den 03.04 og lørdag den 18.04. 

Datoer for bådoptagning er aftalt til lørdag den 10.10 og fredag den 30.10 

 

Lars orienterede om status på havnen, hvor der arbejdes på at havnen får status som sikker havn. 

Der etableres 4 autocamper pladser på havnen og trafiksikkerheden øges med yderligere skiltning 

og afmærket busholdeplads. 

 

Desuden informerede Lars om den ophævede kysbeskyttelseslinje, som giver havnens og områdets 

brugere nye muligheder. 

 

Sejlklubbens aktiviteter vil frem gå af klubbens hjemmeside. 

 

 

Referent 

 

Torben Juul Nielsen 
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Bestyrelsen. 


