Referat af ekstraordinær generalforsamling i Strib Bådeklub.
Tirsdag den 30. marts 2019

Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset med deltagelse af 19 stemmeberettigede medlemmer.
Næstformanden, Carsten Rønnemose, bød velkommen og præsenterede den nye bestyrelse.
Dagsorden i henhold til mail udsendt 22. april 2019
1. Valg af dirigent
Næstformanden foreslog Jørgen Rasch, der blev valgt uden indsigelse. Dirigenten takkede for valget
og konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket ved mail 8. og 22. april 2019 og via
klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset. Med forsamlingens samtykke konstaterede han at
generalforsamlingen var lovligt varslet og forkyndt.
Ingen i forsamlingen havde indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen
2. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse.
Henrik Skowolter gennemgik en række slides der indeholdt en sammenfatning af de poster der
fremgik af det regnskab, der var udsendt til samtlige medlemmer forud for generalforsamlingens
afholdelse.
Regnskabet viste indtægter kr. 206.274 der indeholdt donationer og sponsorater kr. 86.200 primært til
køb af El-båden, faste udgifter kr. 53.871, variable udgifter kr. 167.192, der indeholdt ca. kr.33.000
som følge af hacking samt overskud ved aktiviteter kr. 7.806. Årets resultat var et underskud på
kr.6.984.
Aktiverne var primært bankindestående kr.258.282 og Henrik oplyste at dette var ca. kr. 350.000 i
dag. Egenkapitalen var kr. 287.109.
Efter gennemgangen og under drøftelse af posten for afskrevne kontingenter oplyste Johannes Prahl
at havnen havde sendt en liste over lejere, der ikke var andelshavere, til klubben. Han mente det
drejede sig om ca. 24.
Carsten oplyste at klubben har aftalt et møde med havnen hvor man bl.a. vil drøfte opkrævning af
kontingent fra de nævnte lejere.

Lene Rasmussen efterspurgte den oversigt over klubbens aktiver, der var nævnt i en note til
regnskabet.
Henrik gennemgik listen der indeholdt de 3 L23 både, El-båden, 3 påhængsmotorer, 5 håndholdte
VHF radioer, inventar i klubhuset, vimpler samt en nissedragt.
Lene erklærede at hun var tilfreds med denne redegørelse.
Da ingen andre ønskede ordet satte dirigenten regnskabet til afstemning ved oprækning af den
udleverede stemmeseddel. Et overvejende flertal af forsamlingen stemte for vedtagelse og dirigenten
konstaterede at regnskabet var godkendt.
3.

Fremlæggelse af budget for 2019.

Henrik gennemgik en række slides der indeholdt en sammenstilling af posterne fra 2018 regnskabet
og de tilsvarende budgetposter.
Budgettet viste samlede indtægter kr. 152.866 og et forventet overskud kr. 29.266
Axel Iversen efterlyste en post der afspejlede at klubben har givet garanti på 100.000 kr. til den gruppe
der påtænker at etablere en sauna.
Henrik mente ikke at dette skulle fremgå af budgettet, men vedgik at det burde være anført i en note.
Ulrik efterlyste årsagen til de store afvigelser mellem regnskab og budgettal for huslejen for klubhuset.
Henrik oplyste at dette skyldes at klubben har indgået en ny aftale med havnen, der indebærer at
klubben skal betale den udvendige vedligeholdelse og en større andel af varmeforbrug og afgifter,
mod til gengæld at få den fulde lejeindtægt.
Da der ikke var flere indlæg afsluttede dirigenten debatten da budgettet blot fremlægges til orientering.
4.

Eventuelt

Flere i forsamlingen spurgte hvorfor de havde modtaget kontingentopkrævninger der ikke svarede til
deres medlemskab også selvom de allerede havde betalt kontingent. Nogle havde modtaget en
efterfølgende mail, der oplyste at de skulle se bort fra opkrævningen og Bent Sommer oplyste at
denne mail var havnet i hans spamfilter.
Uffe Nielsen spurgte om kontingentet kunne indbetales kontant.

Chrisoffer Frydkjær (bestyrelsesmedlem) oplyste at udsendelsen var sket ved en fejl i forbindelse med
en test af den IT løsning, klubben har aftalt med holdsport.dk. Løsningen indebærer en ny hjemmeside
og bestyrelsen vil annoncere en aften hvor alle medlemmer kan få vejledning i brug af det nye system.
Carsten oplyste at der er tilmeldt 15 elever til sejlerskolen og efterlyste frivillige instruktører, der kunne
skiftes til at med virke eller afløse de faste instruktører Per, Erik Frank og Jørgen ved forfald.
Henvendelse til Jørgen.
Da der ikke var flere indlæg takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til
næstformanden, der afsluttede generalforsamlingen.
Som dirigent

Jørgen Rasch

