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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub 
jf. klubbens vedtægter: 

 
Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00 i klubhuset på Kragenæs Havn 

 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslår, at Kim Kristensen vælges som dirigent. 

 
2. Valg af referent. 

Bestyrelsen foreslår, at Margit Caspersen vælges som referent. 
 

3. Valg af stemmetællere. 
Bestyrelsen foreslår, at vore revisorer vælges som stemmetællere. 

 
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. (År 1 = det forløbne 

kalenderår). 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra sejlklubbens medlemmer.  
 
Bestyrelsen foreslår, at klubben som deltager i et nyetableret Udviklingsforum for 
Kragenæs og Omegn sondrer mulighederne for at medetablere sig med nyt klubhus i et 
multihus på Kragenæs Havn. 

 
Bestyrelsen foreslår, at der fra og med 2017 kun gennemføres én bådoptagning, nemlig 
lørdag i uge 43. Bådoptagning i år vil således være lørdag den 28. oktober 2017. 
 
Der er ikke indkommet andre forslag til behandling på generalforsamlingen. 
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7. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år (2017) til godkendelse (År 2 
= det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes). Endvidere fremlægges budget for 
2017. 

 
 

8. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år (2018) med forslag til kontingent. (År 3 = 
kalenderåret efter året hvor generalforsamlingen afholdes). 
 

9. Valg af formand (Kun lige årstal jf. vedtægternes § 11). 
Formanden er ikke på valg i 2017. 

 
10. Valg af kasserer (Kun ulige årstal jf. Vedtægternes § 11). 

Ebbe Nielsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har ikke emner til kassererjobbet. 
 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at træffe 
fornødne forholdsregler i samarbejde med klubbens revisorer til at gennemføre fornøden 
og sikker regnskabsføring i 2017/2018, herunder muligheden for at kunne udpege en 
fungerende kasserer. Den fungerende kasserer vil skulle vælges/godkendes udenfor termin 
på næste års generalforsamling, såfremt vedkommende ønsker at fortsætte på posten. 
 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes § 11. 
På valg er: 

 Margit Caspersen - Margit modtager genvalg. 

 Torben Skov - Torben modtager genvalg.  

 Jørgen Antonsen modtager ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår, at Helge Ostermann vælges som bestyrelsesmedlem. 

 
12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jf. vedtægternes § 11.  

På valg er: 

 Niels Pedersen. Bestyrelsen foreslår, at Niels genvælges som 1. 
bestyrelsessuppleant. 

 Vakant. Bestyrelsen foreslår, at Henning Larsen vælges som 2. 
bestyrelsessuppleant. 
  

13. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. vedtægternes § 14.  
På valg er: 

 Susan Petersen og Per Antonisen modtager genvalg som revisorer. 

 René Hedegaard modtager genvalg. 
  

14. Eventuelt. 


