Yachtklubben Furesøen

Referat godkendt 9. maj 2018

Referat af generalforsamlingen i Yachtklubben Furesøen
den 10. april 2018 kl. 19 i Klubhuset
Til stede ved generalforsamlingens start var 39 stemmeberettigede medlemmer; heraf var 9
bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem opsøgte personerne i skolestuen, hvor
medlemmerne blev krydset af, og de stemmeberettigede modtog materiale til stemmeafgivelse.
Følgende 2 sæt materialer var udsendt med e-mail den 22. marts 2018 til alle tilgængelige email adresser på aktive medlemmer. Et begrænset antal print heraf var lagt frem i klubhuset med
sigte på medlemmer, som ikke havde e-mail eller printer.
”Materialer til generalforsamling 2018”, omfattende: Indkaldelse til generalforsamling,
Kommentarer til dagsordenen herunder 9 forslag til behandling under punkt 5, Økonomioverblik (bilag 1), Forslag til kontingent mv. gældende fra 1/7-2018, bådpladsleje, skabsleje etc.
(bilag 2). Ialt 14 sider.
”Årsberetning og regnskab 2017” omfattende: Ledelsespåtegning, Den uafhængige revisors
revisionspåtegning, Yachtklubben Furesøens beretning for 2016, Yachtklubben Furesøens
økonomiske stilling ved udgangen af 2017, Anvendt regnskabspraksis, Regnskab for
Yachtklubben Furesøen 2017 med tilhørende noter samt budget 2017. I alt 22 sider.
Foruden dette materiale modtog alle tilstedeværende 2 flyere til uddeling til naboer som
reklame for Yachtklubbens bådpladser.
1. Valg af dirigent.
Formanden, Gert Eriksen, ringede med klokken kl. 19:12, bød velkommen og foreslog Elisabeth
Geday som dirigent, hvilket hun accepterede, og hun blev derefter valgt med akklamation. Der
var ingen modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at bemærke, at indkaldelsen til generalforsamlingen med de i vedtægterne krævede oplysninger var udsendt d. 22. marts, hvilket var i god tid iht.
vedtægterne. Da ingen herefter fremkom med indvendinger, kunne dirigenten konstatere, at
reglerne for indkaldelse var overholdt. Hun erklærede generalforsamlingen for lovlig og åbnet.
Dirigenten bemærkede, at antallet af tilstedeværende klubmedlemmer ikke var tilstrækkeligt
til endeligt at vedtage ændringer i vedtægterne under pkt. 5. Vi må derfor imødese en
ekstraordinær generalforsamling.
Dirigenten gav derpå ordet til formanden.
2. Formandens beretning.
Formanden henviste kort til den ovenfor nævnte fyldige årsberetning for 2017 og supplerede
denne med enkelte kommentarer, som blev støttet af slides på skærmen. Året havde bragt mange
sportslige højdepunkter. Det fineste var Jena Mai Hansen og Katja Salskovs-Iversens sejlads den
2. september i Portugal, hvor de strøg til tops som verdensmestre i 49erFX. Jenas og Katja blev i
januar 2018 belønnet med ”Årets Sejlsports-præstation” for andet år i træk. I YF’s anden sæson i
Sejlsportsligaen og den første i 1. division lykkedes det for vores hold at opnå en placering som
nr. 7 ud af i alt 18 hold. Det hold, der stod bag dette flotte resultat var Jacob Emil Pjetursson,
Daniel Nyborg, Kasper Bech Skiveren og Sebastian Wright Olsen. Den 29.-30. april 2017 var
YF vært for et vellykket rangliste-stævne med mere end 140 Optimist- og Terajolle sejlere. Karin
Dahlberg-Garde var stævneleder.

2

Mandag den 12. juni fyldte YF 90 år. Det blev fejret dagen før, søndag den 11. juni i flot
sejladsvenligt sommervejr. Dagens festligste indslag var en kapsejlads i klubbens Open 5.70
sportsbåde mellem klubbens absolutte topbesætninger: det ene hold var YF’s bronzevindere fra
Rio suppleret med Daniel E. Hansen, daværende formand for Rudersdal Kommunes Kultur- og
Fritidsudvalg. Det andet hold var en besætning stillet af YF’s hold i Sejlsportsligaens 1. division.
Klubhuset og materielgård med skurkompleks bruges meget og trænger stærkt til renovering
og fornyelse. Klubben har en løbende dialog med Rudersdal Kommune om de byplanmæssige
rammer for muligheder for om- og tilbygning – og selvfølgelig om mulighederne for kommunal
medfinansiering af projektet. Centralt i dette arbejde er at etablere en overordnet plan for
videreudvikling af klubhuset med bedre køkken-, omklædnings-, trænings- og mødefaciliteter, en
ny materielgård om muligt indeholdende en ny bådehal. Øverst på investeringsplanen står en
total fornyelse af vores anlæg til produktion af varme og varmt vand. I marts 2017 havde YF
sendt en ansøgning til Kultur om kommunal støtte og lånegaranti til finansiering af et nyt
varmeanlæg.
I slutningen af 2016 indgik YF aftale med Dansk Sejlunion om at være Sportsklub, faktisk
landets første. Dette koncept går ud på at styrke talentarbejdet i dansk sejlsport. Vores trænerchef
Ilene Eriksen indgår i Dansk Sejlunions styregruppe for Netværk mellem sportsklubber. I denne
vinter har vi etableret 2 kurser for trænergruppen. Det ene handler om sikkerhed i træningen, og
det andet om Mental Coaching. En ny aktivitet i YF er vinterbadning, hvor badningen foregår 5
gange pr uge. Gruppen er nu oppe på 27 medlemmer, hvoraf de fleste kun er vinterbadere, der
derfor betaler et særligt kontingent.
Formanden viste en tabel over medlemssammensætningen, der viste en lille fremgang for
gruppen af aktive medlemmer 13-18 år. Men ellers var der stilstand eller en lille tilbagegang i
alle andre grupper. Det samlede medlemstal er gået fra 493 i 2017 til 477 i 2018. Formanden
omtalte ønsket om flere både i havnen og oplyste datoer for nogle kommende aktiviteter:
Søsætning med mobilkran 23/4, Standerhejsning 28/4, Hus- og Havnedag 13/5 samt en
kapsejlads 10/6.
Fra salen blev der fremsat nogle bemærkninger og spørgsmål.
a) Første spørger Peer Bent Nielsen(PBN) startede med at rette en tak til bestyrelsen for det store
arbejde, som den udfører. Han mente, at dette arbejde kunne fordeles mere jævnt medlemmerne
imellem. Specielt efterlyste han, at én i bestyrelsen stod for en månedlig orientering til alle
medlemmer om stort og småt samt velkommen til nye medlemmer.
b) Han efterlyste en regnskabsstruktur, der mere klart synliggør, hvad de enkelte aktiviteter
koster inkl. interne omkostninger og dermed klart beskriver, hvad medlemskontingentet giver
”ret” til, og hvilke faciliteter, der gennem kontingentet stilles til rådighed for de forskellige
medlemsgrupper. Han havde tidligere tilbudt bestyrelsen hjælp til udformning af sådanne
regnskaber.
c) Hvor mange medlemmer er kontingentfrie?
d) Hvad er ”aktive medlemmer uden sejladsaktivitet til ægtefællekontingent” for en størrelse, og
hvorfor er de ikke blot støttemedlemmer?
e) Har vinterbaderne fuldt medlemskab med stemmeret?
f) Antal og type af klubbåde?
g) Antal nye medlemmer og udmeldte?
h) Hvor mange nye medlemmer bliver i klubben?
i) Samme spørger sluttede med synspunktet, at brugsretsaftalen med Kommunen burde ligge på
hjemmesiden.
Formanden svarede: ad a) og b): Tak for de pæne ord om bestyrelsen. Bestyrelsen har pt. ikke
ressourcer til en sådan månedlig orientering. Man vil drøfte tilbuddet om rådgivning og hjælp til
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udformning af en mere informativ regnskabsopstilling. Når bestyrelsen er klar, vil der komme en
indbydelse til møde herom.
ad c) var svaret 33, primært ungdomstrænere samt yderligere nogle få æresmedlemmer.
ad d) og e) begrebet dækker over vinterbadere og SUP-board-medlemmer, som begge er i
gruppen aktive, men med særligt kontingent.
ad i) Brugsretssaftalen kan læses hos bestyrelsen, men det er et åbent spørgsmål, om den skal
være så frit tilgængelig som på hjemmesiden.
Svar til og oplysning om de øvrige punkter: ad f), g) og h) fra medlemmet hører til under senere
punkter på dagsordenen.
Fra salen (Ilene) ønskede et medlem et møde med bestyrelsen. Reaktionen fra bestyrelsen var, at
det kunne ske f.eks. i forbindelse med et møde med Ungdomssejlerudvalget. Der var ikke flere,
der ønskede ordet, og herefter blev beretningen godkendt med akklamation.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet for 2017 var udsendt som en del af ovenfor nævnte ”Årsberetning og regnskab
2017”.
Kassereren Per Svensson henviste til dette, der dels indeholder 2 generelle informationer om
regnskabet: ”Yachtklubben Furesøens økonomiske stilling ved udgangen af 2017” på side 14 og
”Anvendt regnskabspraksis” på side 15-16 samt selve regnskabet med noter, der fylder 5 sider
fra side 17 og frem.
Med støtte i slides fremhævede han nogle hovedpunkter.
For Ungdomsafdelingen er indtægterne nogenlunde som budgetteret, dog er andre indtægter
højere og kommunale tilskud umiddelbart lavere end budgetteret. Udgifterne til træning og
materiel er alle vokset. Ungdomsafdelingen modtager dog flere midler end det umiddelbart
fremgår af regnskabet, som for Ungdomsafdelingen fremviser et dækningsbidrag på -252.000 kr.
På en slide viste Kassereren, hvordan dette kunne korrigeres for en andel af lokaletilskuddet på
92.000 kr. samt andel af et kommunalt materiel-tilskud på 130.000 kr., hvorefter det
negative dækningsbidrag var reduceret til kun -30.000 kr.
Seniorafdelingen har haft lidt færre indtægter end budgetteret, og budgetter for 2018 er derfor
også nedsat. Det samlede resultat er et dækningsbidrag på ca. 407.000 kr.
Fællesafdelingen har haft en pæn stigning i indtægterne, hvilket især skyldes et stort kommunalt
tilskud, som var blevet konteret der. Også udgifterne er steget, her må nævnes omkostninger til
Open 5.70-bådene, som er placeret i området. Det samlede resultat er på ca. 525.000 kr., som
imidlertid kunne reduceres med de kommunale tilskud, som burde være henført til Ungdomsafdelingen.
Klubbens totale regnskab viser et svagt fald i indtægter, primært vedr. senior-kontingenter samt
en stigning i udgifter, som er bredt fordelt på de fleste omkostningsposter. Afskrivning på både
er større end det budgetterede, idet sponsorstøtte til nyt materiel har været pænt større end det
budgetterede. De finansielle omkostninger er meget små.
Årets slutresultat på 100.000 kr. er lavere end det budgetterede på 235.000 kr.
Dirigenten takkede for fremlæggelsen og åbnede for debatten.
Første spørger (PBN) startede med en lang række spørgsmål og bemærkninger:
Vedr. Ungdom: a) Omfatter ”Andre indtægter” elementer som minihold, vintertræning, stævner,
talentcenter og udlejning af både? Sammenlagte klumper er uigennemskuelige. Hvad koster de
enkelte kategorier, og hvorfor er dele heraf ikke prissat til generalforsamlingens beslutning
sammen med øvrige ”afgifter”?
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b) Til stævner og træningsarrangementer er afsat 155.624 kr. og til reparation, reservedele mm.
232.233 kr., eller i alt 387.857 kr. Det er ønskeligt at vide, hvilket udstyr, der er omkostningstungt, og hvor stor en del, der dækkes ind af udlejning af udstyr.
c) Hvor stort er salgsprovenuet af ungdomsbåde, og hvor indgår det?
d) Hvordan er forsikringsforholdene og moms ved salg af trænerydelser? Spørgeren mente, at vi
skulle have moms på fakturaerne.
Vedr.: Senior: e) Omfatter ”Andre indtægter” på 150.000 kr. sommerskole og kommunalt tilskud
til 65+?
Vedr.: Fælles: f)Hvad er kommunalt tilskud til nyt materiel på 143.225 brugt til?
g) Hvor er Donationen fra Hellerup Bådservice på 50.000 kr. konteret, betalingen for Polarrace
og tilskuddet til vores holds deltagelse i Sejlsportsligaen konteret?
h) Hvilke både er placeret under fælles, og hvilke både dækkes af selvforsikringsfonden?
i) Hvor mange af de nye medlemmer forbliver i klubben, hvor stort er medlemsgennemtrækket? Det er jo dyrt, hvis de unge forlader klubben ”for tidligt”.
Formanden m.fl. svarede løbende spørgeren som følger:
ad a) Posten omfatter hovedsageligt indtægter ved vintertræning, stævner og arrangementer. Vi
driver ikke længere et talentcenter. Formanden vurderede ikke, at generalforsamlingen bør
involveres i fastsættelse af gebyrer vedr. stævner, vintertræning, træningslejre mv.
ad b) Ungdomsafdelingens omkostningspost træning, drift og div. udstyr, var efter formandens
vurdering rimeligt dækkende forklaret med de to overordnede delbeskrivelser, som fremgik af
regnskabets note 2. Da formanden på forhånd havde været forberedt på spørgsmålet, havde han i
hast etableret et udtræk på kontoniveau, som blev fremvist på slides. Heraf fremgik, at især drift
af juniorjoller i modsætning til 29er-området i det forløbne år havde været en stor post.
ad c) Disse indtægter konteres under salg af klubgrej, værdien af bådmassen nedskrives, og
klubbens resultat øges eller reduceres herigennem. Med baggrund i andre spørgsmål fra salen
oplyste formanden, at der i 2017, som det fremgik af regnskabets omtale af klubbens
økonomiske stilling, havde været ekstraordinært store tab vedr. salg og afvikling af udrangeret
materiel. Bl.a. havde klubben uventet måttet kassere en motor til en følgebåd og købe en ny. Ved
rettidig omhu var det dog lykkedes at sikre kommunalt tilskud til den nye motor.
ad d) Der er typisk tale om aflønning af klubbens trænere, når de er ude på opgaver i andre
klubber; herved sikres korrekt løn og beskatning. Her er de ifølge trænerchefen forsikret under
DIF’s ordning. Disse ydelser er ikke momspligtige. YF er momsfri, og dette forhold rækker
meget langt – med basis i momslovens §13, stk. 1 nr. 21: Varer og ydelser, der leveres af
almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med
afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde
konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens
eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan
dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af
fritagelsen.
ad e) Der er desværre kun tale om 150 kr. – vedr. salg af en klubstander til et medlem.
ad f) og g) Donationen anvendt til køb af dommerbåden Luffe vedrører 2016-regnskabet, hvor
beløbet er konteret som sponsorat. Polarrace er konteret som et arrangement og gebyret vedr.
Sejlsportsligaen under kapsejladser.
ad h) Både under Fælles er de 4 Open 5.70, Søløven, Luffe samt klubbens 2 Ynglinge.
Selvforsikringsfonden med årets hensættelse på 24.500 kr. er tænkt som en forsikringsordning
vedr. materiel ældre end 3 år, hvor der kun oppebæres ansvarsforsikring. Nyere både og joller
med en vis værdi samt følgebådene er kaskoforsikret.
ad i) Gennemtrækket blandt de yngste medlemmer er stort. Det ser vi tydeligt. Vi har også en
stor afgang i 17-20-års-alderen. De systemer vi anvender til medlemsadministration er imidlertid
ikke velegnede til denne type analyser, og vi laver derfor kun undtagelsesvis en kortlægning.
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Hermed var debatten forbi, og forsamlingen godkendte regnskabet med akklamation.
4.a. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og rykkergebyr mm.
Bestyrelsens forslag til kontingent m.v. gældende pr. 1/7-2018 var vist på side 13-14 i
”Materialer til generalforsamling 2018”.
Formanden nævnte, at Bestyrelsen foreslår en generel stigning i satserne på ca. 1%. Baggrunden
er, at forbrugerpriserne fra 2016 til 2017 er steget med ca. 1 pct. For at undgå skæve tal, er
beløbene afrundet til ”pænere ”tal.
Der var ingen spørgsmål fra salen.
Bestyrelsens forslag til kontingent, pladsleje og rykkergebyr mm. blev derefter vedtaget med
akklamation.
4.b. Forelæggelse af budget
Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægterne ikke stiller krav om vedtagelse af budgettet.
Kassereren fremlagde herefter budgetforslaget, som er vist i ovennævnte ”Årsberetning og
regnskab 2017” på siderne 17-19 sammen med regnskabet. Han ledsagede dette med slides og
kommenterede kort, at det byggede på en fremskrivning af forholdene i 2017 suppleret med
planlagte investeringer i nyt materiel, hvor niveauet i budgettet dog ville forudsætte en væsentlig
grad af ekstern finansiering.
På baggrund af spørgsmål til budgettet fra salen oplyste Formanden, at YF har en tradition for at
være forsigtige med at estimere indtægter og udgifter. Der er imidlertid behov for at stramme op
i forhold til kontoplanens logik omkring kontering af indtægter og udgifter ved arrangementer.
PBN: Budgettet sigter på fremtiden, og Dansk Sejlunions vedtægter lægger heller ikke op til en
egentlig vedtagelse af budgettet. Efter gennemgangen var der derefter ikke flere spørgsmål.
Budgettet for 2018 var derefter færdigbehandlet
Herefter holdt forsamlingen en kort pause kl. 20.17-20.25.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Der var indkommet 9 forslag til behandling på generalforsamlingen. Disse var alle medtaget på
siderne 3-10 i ”Materialer til generalforsamling 2018”.
Forslag 1 og 2.
Disse forslag til vedtægtsændringer var fremsat af Karin Dahlberg-Garde d. 31-12-2017.
Dirigenten gav ordet til Karin til fremlæggelse af Forslag 1 og 2.
Karin var enig i, at disse forslag kunne behandles sammen. Efter at have læst bestyrelsens forslag
4 og 5 trak hun sine forslag 1 og 2 tilbage til fordel for bestyrelsens forslag.
Efter nogle korte bemærkninger fra Formandens side kunne Dirigenten gå over til afstemning.
Ændringsforslag 4 blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.
Vedtægternes §9 pkt. 3 vedr. indkaldelse til generalforsamling lyder herefter:
”Indkaldelse sker ved direkte elektronisk meddelelse og ved opslag i klubhuset med mindst 8
ugers varsel. Samtidig informeres om tidsfristen for forslag til generalforsamlingen.”
Ændringsforslag 5 blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning.
Vedtægternes §9 pkt. 3 vedr. frist for ændringsforslag til vedtægterne lyder herefter:
”Forslag, som medlemmerne måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
udformes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før afholdelse af den ordinære
generalforsamling.”
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Hermed har forslagene 4 og 5 opnået tilslutning fra mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Men da
mindre end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer var til stede, skal forslagene
behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Forslag 3.
Dirigenten gav ordet til Karin Dahlberg-Garde, der d. 31-12-2017 havde fremsat Forslag 3 om
indførsel af stemmeret for forældre til medlemmer, som ikke er fyldt 16 år.
Karin henviste til den begrundelse der var bragt i ”Kommentarer til dagsordenen” under Forslag
1-3. Hun mente at forældrenes muligheder for at komme til orde var for begrænsede og
udemokratiske, da de ikke kunne deltage på børnenes vegne i afstemninger på
generalforsamlingen. Hun mente, at flere ikke kommer til Hus- og havnedag, fordi de ikke har
stemmeret, og videre at folk uden indflydelse ikke ønsker at bidrage til klubben.
Formanden svarede, at bestyrelsen havde drøftet forslaget grundigt, og at man havde besluttet at
afvise forslaget ud fra den fremsatte motivation. Bestyrelsen havde i det udsendte materiale
skrevet en udførlig kommentar, der kan konkluderes til en afvisning. Formanden oplyste, at man
i bestyrelsen havde diskuteret at nedsætte aldersgrænsen for stemmeret på generalforsamlingen
til 15 år, men var blevet enige om at bibeholde de 16 år, samtidig havde man vurderet, at de
unges indflydelse bedst varetages gennem juniorudvalget/ungdomsudvalget. Bestyrelsen havde
undervejs henvendt sig til Dansk Sejlunion, hvis erfaring er, at engagement i klubben bedst
sikres gennem opbygning af strukturer (læs: Ungdomssejlerudvalg og juniorudvalg/ungdomsudvalg), som hhv. er nært knyttet til forældrenes primære interesse i at få børnene på
vandet hhv. de unges demokratiske dannelse. Vi ser meget gerne flere aktive forældre engagere
sig i klubbens aktiviteter.
Der fulgte nu en livlig debat:
TR-N (Thomas Rostrup-Nielsen): En frygt for, at klubben kunne finde på at nedlægge
Ungdomsafdelingen er ubegrundet, da det ville være mod klubbens formål om at fremme sejlads.
Samtidig har de unges forældrene allerede gode muligheder for indflydelse gennem
Ungdomssejlerudvalget, og de unge gennem ungdomsudvalg/juniorudvalg.
Fra salen (Kian Conteh, forælder) blev der spurgt om forholdene i andre klubber. Ilene svarede,
at i Holte Rideklub stemmer forældrene for de unge. Karin havde søgt på Google og havde
fundet fodboldklubber og spejdergrupper, hvor forældrene havde stemmeret. PBN bemærkede, at
der er stor forskel på klubber, hvor man gratis kan benytte kommunens faciliteter, og på en klub
som YF, hvor man gennem årene har oparbejdet en stor aktivmasse, der skal forvaltes
forsvarligt. Søren Christensen spurgte, om der er emner, hvor forældrene savner indflydelse.
Ilene nævnte en tidligere gennemført kontingentstigning for ungdomssejlerne over 15 år. Carsten
Schmidt påpegede, at den halve mio. kr., som bestyrelsen årligt stiller til rådighed for
ungdomsarbejdet sammen med bestyrelsens betydelige indsats på området viser, at bestyrelsen
har tillid til og forståelse for ungdomsarbejdet. TR-N mente, at en vis kontinuitet er nødvendig i
en personkreds, før man kan have væsentlig indflydelse på klubbens økonomi. Ilene mente, at de
unge ofte havde gode ideer, som kunne være til gavn for klubben. Kian Conteh mente, at
stemmeret ville øge interessen for klubben. Hertil svarede TR-N direkte med en opfordring om at
melde sig ind. Der blev nu afholdt afstemning ved håndsoprækning. For stemte 3, imod stemte
24.
Forslag 3 var dermed afvist.
Et bestyrelsesmedlem, formanden for juniorudvalget/ungdomsudvalget, rettede en tak til Karin
for et forslag, der havde skabt stor debat.
Forslag 6-8 er forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
Forslag 6.
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Dette er en omformulering af vedtægternes §13. Juniorudvalg.
Formanden oplyste, at udvalgets medlemmer synes at navnet lyder gammeldags, og der er
samtidig behov for bedre definitioner.
Efter denne start kom en noget rodet debat. Karin ønskede en anden formulering af §13 stk.2
med tilføjelse: ”Udvalget vælger selv sin formand”. PS-I mente, at den nuværende bestemmelse
var rigtig. Lucas Hopmann (juniorudvalgsmedlem) talte for, at udvalget selv valgte sin formand.
Ilene ønskede et rent ungdomsudvalg uden en person udpeget af bestyrelsen. Referenten måtte
bede om større klarhed over de forskellige debatindlæg. Han spurgte Karin, om hendes forslag i
begyndelsen af debatten kunne opfattes som et ændringsforslag til bestyrelsens Forslag 6. Efter
Karins forslag kunne ordlyden nu være:
§13 stk.2. Ungdomsudvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 4 vælges af og blandt de aktive
junior- og ungdomsmedlemmer. Valget gælder for 2 år. Det 5. medlem udpeges af
bestyrelsen. Udvalget vælger selv sin formand.
Karin erklærede sig enig heri, og Dirigenten satte dette ændringsforslag til afstemning ved
håndsoprækning.
For stemte 21. Imod stemte 7. Ændringsforslaget var hermed vedtaget.
Nu kunne Dirigenten sætte det netop ændrede Forslag 6 om §13 Juniorudvalg/ungdomsudvalg
til afstemning ved håndsoprækning.
For stemte 23. Imod stemte 3. Hermed har forslaget opnået tilslutning fra mere end 2/3 af de
afgivne stemmer. Men da mindre end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer var til
stede, skal forslaget behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Forslag 7.
Dette er en omformulering af §4. Optagelse som medlem. Forslaget er delvist en konsekvens af
de ovenfor nævnte ændringer, men også som følge af et ønske om at få bedre definitioner
omkring juniorer hhv. ungdomsmedlemmer.
Forslag 8.
Dette er ændringer i §9 og §11 som konsekvens af forslag 6-7.
Dirigenten satte forslagene 7 og 8 samlet til afstemning ved håndsoprækning.
For stemte 28. Imod ingen.
Forslagene 7 og 8 er hermed vedtaget, og i lighed med forslag 6 skal de behandles på en
ekstraordinær generalforsamling.
Forslag 9.
Dette forslag er en præcisering af kravene til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
Forslaget er for lille til alene at kunne motivere en ekstraordinær generalforsamling.
Referenten fik ordet for at begrunde forslaget:
Den oprindelige formulering af vedtægternes §16 er mangelfuld, idet den tillader en modvillig
bestyrelse at udsætte en ekstraordinær generalforsamling indtil næste generalforsamling.
Dirigenten satte forslag 9 til afstemning ved håndsoprækning.
Ingen stemte imod, og forslaget var hermed enstemmigt vedtaget, og i lighed med forslag 6 skal
det behandles på en ekstraordinær generalforsamling.
Fra pkt.5 går forslagene 4-9 videre til en ekstraordinær generalforsamling.
6. Valg af bestyrelse, jfr. Vedtægternes §12.
Formanden nævnte, at bestyrelsen ønskede at bestå af 7 medlemmer. Efter en lille diskussion om
7 eller 9 blev der afholdt afstemning ved håndsoprækning. Denne fik resultatet:
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For 9 stemte 4 og for 7 stemte 22. Bestyrelsen består fremover af 7 medlemmer.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Per Svensson (kasserer) - modtager ikke genvalg
Peter Salskov-Iversen (bestyrelsesmedlem) – modtager genvalg
Thomas Rostrup-Nielsen (bestyrelsesmedlem) – modtager genvalg
Niels Bølling (bestyrelsesmedlem) – modtager ikke genvalg
Carsten Schmidt (bestyrelsesmedlem) har ønsket at udtræde af bestyrelsen udenfor tur.
Dette betyder, at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg, og der er valg af 3 nye medlemmer.
Posten som kasserer var den første, der skulle besættes. Svend Erik Nielsen var villig til at lade
sig vælge. Der var ikke andre kandidater, og han blev valgt som kasserer med akklamation.
Tilbage stod at vælge de 2 sidste medlemmer af bestyrelsen. 3 medlemmer af forsamlingen var
villige til at modtage valg: Karin Dahlberg-Garde, Thomas Rostrup-Nielsen og Peter SalskovIversen. Disse 3 kandidater gav hver en kort præsentation af sig selv.
Dirigenten bestemte, at der skulle være skriftlig afstemning. Hver stemmeberettiget skulle
skrive 2 og kun 2 forskellige navne på stemmeseddel 1.
De udfyldte stemmesedler blev indsamlede og optalt af et udvalg bestående af Peer Bent Nielsen
og Karsten Hartmann Sørensen. Resultatet af afstemningen blev:
Karin 11 stemmer; Thomas 23 stemmer og Peter 30 stemmer. Der var 1 ugyldig stemmeseddel.
Bestyrelsen består herefter af: Gert Eriksen, formand; Svend E. Nielsen, kasserer; Stine
Carlslund Nielsen, sekretær; Peter Salskov-Iversen, Karsten Hartmann Sørensen, Søren Fanø
samt Thomas Rostrup-Nielsen.
Bestyrelsen vil på det konstituerende møde fordele arbejdsopgaverne nærmere.
7. Valg af juniorudvalg/ungdomsudvalg, jfr. Vedtægternes §13.
Følgende juniormedlemmer er på valg:
Jeppe Stærgaard (valgt for 2 år i 2016) - modtager genvalg.
Lucas Hopmann (valgt for 1 år i 2017) – modtager genvalg.
De blev begge valgt for 2 år med akklamation.
Følgende medlemmer er ikke på valg:
Sofie Vendelbo Toft Nielsen (valgt for 2 år i 2017)
Jonas Lundqvist (valgt for 2 år i 2017)
Juniorudvalget/ungdomsudvalget består herefter af: Sofie Vendelbo Toft Nielsen og Jonas
Lundqvist (begge valgt for 2 år i 2017) og Jeppe Stærgaard samt Lucas Hopmann (begge valgt
for 2 år i 2018).
8. Valg af en eller to revisorer, jfr. Vedtægternes §15.
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsaut. revisor John Mikkelsen fra Christensen Kjærulff.
Dette skete med akklamation.
9. Eventuelt.
Formanden rettede efter tur en tak til:
Per Svensson, der havde været kasserer i 6 år
Niels Bølling, der havde været bestyrelsesmedlem i 6 år
Carsten Schmidt, der havde været bestyrelsesmedlem i 7 år
Et arbejdshold som reparerer YF Ungdoms joller – ved Peter Salskov-Iversen
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Elisabeth Geday, aftenens dirigent
De modtog alle en vingave og applaus fra forsamlingen.
Hermed var dagsordenen udtømt, og dirigenten kunne 21:49 erklære generalforsamlingen for
afsluttet.
Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for god mødeledelse og takkede forsamlingen for
god ro og orden.
Holte, den 9. maj 2018
Dirigent:

Elisabeth Geday

Referent:

Hans Saustrup Kristensen

