Referat af generalforsamling i Kragenæs Sejlklub d. 11.3.2010, kl. 19.00,
a oldt i KS klubhus.
Der var mødt 36 medlemmer op.

1. Valg af dirigent.
Ole Thrane blev valg l dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Beretningen var udsendt med indkaldelsen og er vedlagt referatet. Formanden supplerede
beretningen:
generalforsamling d. 24.3.2010 i KS klubhus.
Formanden hens llede l, at medlemmerne ikke beny ede ulovlig/gammel bundmaling ved det
kommende forårsarbejde med bådene, og i øvrigt overholdt alle miljø- og sikkerhedsmæssige
regler og love.
Der findes redningskranse rundt omkring på havnen. Formanden viderestillede et ønske om stiger
på broerne, således at personer, som er faldet i havnen, lettere kan komme tilbage på broerne
igen. Formanden henstillede og indskærpede med henvisning til en episode, hvor et medlem
tidligere var faldet i vandet, at vi alle er forpligt til hurtigt og ufortrødent at hjælpe i sådanne
situa oner.
Der er opsat varmepumpe i klubhuset. Forventeligt vil der derfor blive større el-udgi er, men
husets levetid vil forlænges væsentligt og der vil være et bedre indeklima som følge heraf.
En skotrende på klubhuset skal tjekkes når sneen forsvinder, idet der er konstateret vandskade som
følge af forkert konstruktion.
Der arbejdes med overdækning af flisearealet ved klubhusets indgang samt flisebelægning på
vestsiden af klubhuset.
Formanden ønsker at gøre klubhusets farve lidt m
Mastekranen er blevet forlænget, og kan nu benyttes til alle master.
Ungdomsafdelingens aktiviteter har været begrænsede p.g.a. meget få ungdomssejlere.
Sommercamp i 2009 var et godt indslag med et pænt resultat til klubben. Bjarne Pedersen stod for
gennemførelsen af arrangementet.
Der har været afholde Sejlerfestival og Natsejladsen Omø Rundt. I 2010 er planlagt Torm
Ungdomsgrandprix, hvor der forventes 150 250 deltagere/joller. Endvidere Sejlerfes val og
Kredsmesterskab som efter 2 års afholdelse i Bandholm forventes afholdt i Kragenæs.
Tursejladser har der været flere af, alle med god deltagelse. I tilfælde af dårligt vejr udgik sejlads og
der var i stedt socialt samvær på havnen.
Der har også været afholdt et par grill-arrangementer incl. Sct. Hans arrangement.
Klubben har også afholdt foredrags- og kluba ener af forskellig art.

D. 20.3. gennemføres en generalprøve på forårets Ungdomsgrandprix. Alle involverede hjælpere er
inviteret l at deltage.
Formanden orienterede om bestyrelsens dilemma omkring klubblad/hjemmeside!
Et medlem spurgte til en forespørgsel omkring uastfalteret vejstykke. Problemstillingen er
videresendt l Havnefogeden.
På forespørgsel fra et medlem vedr. Frihavnsordningen, orienterede formanden at dette var sat
midler digt i bero, men vil forventeligt blive taget op i den nye bestyrelse.
Beretningen blev here er godkendt.
3. Regnskab for det forløbne år .
Regnskabet var fremsendt med indkaldelsen. Der var bemærkning fra revisorerne omkring 3 bilag.
Revisorerne orienterede om baggrunden for bemærkningerne.
Here er blev regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen fremsendt forslag til ændringer af vedtægterne.
Forslaget blev vedtaget. (bilag)
Indstilling om udnævnelse af Hans Rasmussen som æresmedlem blev begrundet af formanden og
vedtaget.
Regler for lån af skolebåde var fremsendt tillige med indkaldelsen, og vedtaget. (bilag)
Be ngelser for udlån af klubhuset var fremsendt tillige med indkaldelsen, og var genstand for
megen debat, men blev dog vedtaget. (bilag)
5. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget.
Formanden orienterede, og der henvises l klubbens hjemmeside samt opslag i klubhuset.
Der var under punktet spørgsmål fra et medlem omkring medbragte drikkevarer ved klubbens
aktiviteter. Næstformanden pointerede hertil, at det naturligvis forventes, at deltagere køber
drikkevarer i klubben til de altid gældende, rimelige priser.
Formanden orienterede om de forskellige slagt kon ngenter som eksisterer i klubben. Under de e
punkt tillige argumentation for, hvorfor familiekontingent foreslås forhøjet med 10 kr. Øvrige
kontingenter uændret.
Vedtaget e er en he ig debat.
6. Valg af formand (lige år).
S g Knudsen modtog genvalg.

7. Valg af kasserer (kun ulige årstal.)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Søren Bender og Bent Johansen modtog genvalg.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Jan Larsen ønskede ikke genvalg.
Hanne Hoﬀmann og Grethe Schiesewitz blev valgt.
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Per Antonisen og Susan Petersen blev valgt l revisorer og John Rasmussen revisorsuppleant.
11. Valg til udvalg og repræsentationer i tilknyttede organisationer.
Formanden begrundede og inds llede, at bestyrelsen selv foretog disse valg, idet det på
tidspunktet for generalforsamlingen ofte var ukendt, hvilke udvalg der skulle vælges
repræsentanter til. Ingen bemærkninger hertil.
12. Eventuelt.
Et medlem spurgte om årsagen til, at nogle medlemmer ikke havde
Problemet undersøges af bestyrelsen.

Generalforsamlingen slut kl. 21.18.
For referatet : Jan Larsen

Som dirigent: Ole Thrane

BILAG
Lån af skolebåd.
Vilkår:
1. Tilladelse og aftaler sker med skolebådsleder eller udpeget afløser.
Sejlkyndighed og bådførererfaring skal orienteres/dokumenteres overfor
skolebådsleder.
Erfaring med bådtypen (IF) nødvendig, evt. efter instruktion.
2. Sæsonlån
Depositum på forsikrings selvrisiko skal erlægges forud for leje. Beløbet tilbagebetales
ved aflevering af den lejede båd uden skader.
Leje af skolebåd udgør:
Kapsejlads: 1.000 kr./sæson 300 kr./dag 500 kr./weekend.
150 kr./dag. 250 kr./weekend.

Tursejlads:

3. Skolebrug går forud for anden aftale.
4. Båden skal afleveres i klargjort og ordentlig stand. Evt. skader/mangler oplyses l
skolebådsleder.
5. Lejerne deltager i klargøring og afrigning samt søstætning og optagning efter aftale
med skolebådsleder.
6. I øvrigt efterkomme aftalerne med skolebådslederen, som for Kragenæs Sejlklub i fuldt
omfang træffer beslutninger i relation til udlejning.

Udlejning af klubhus l private arrangementer:

Hvor klubbens medlemmer ikke kan beny e klubhuset, kan det lejes fra 1.10. l 30.4.
Til mindre arrangementer kan klubhuset lejes, hvis medlemmer har adgang l, og kan beny e klubhuset
sam dig.

