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Ad 1.

Ad 2-

Ad 3.

Ad 4.

Ad 5.

Yalg af dirigent, Kristian Madsen valgf.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til
vedtægteme.

Formandens og udvalgsformæudenes heretning for det f,orløbne år.
Fonnandeils beretoring godken& med akklamation-

Klubbens turudvalg har traditionelt stået for fester og ture. Formanden påpegede de
ændringer i det sociale klubliv, der sker glidende. Han opfordrede medlemmerne til
at påtage sig et ansvar, så'Iingene" kan gro nedenfra. Godkendt med akklamation.

Ungdomsudvalget Annette Skøms beretning godkendt rned akklamation-

Kapsejladsudvalget Ud over sejladsaktiviteterne giorde Steen rcde for samtaler
med projektlederen for Energinet i forbindelse med nedlæggelse af gasledning.
Farvandet vil ikke blive lukket for sejlads pga. ledmngsa6ejdet. Berefiringen
godkendt med akklamation.

§ejlerskoleudvatget. Alvins berehing godkendt med akklamation.

Klubhusudvalget Erik Christiansen foneslår en årlig rengørings--og vindue-pudse-
dag. Forslaget blev positivt modtaget. Berebringen godkendt med akklamation.

MRD-udvalget. Eriks beretning godkendt med akklamation.

Forelæggetrse af regnskab for det forløbne årtit godkendelse, samt budget for
det kommende år. Vivi redegjorde for regnskabet. Godkendt rned akklarnation

Budget for 2020. Vivi orienterede. Budgettet godkendt med akklamation.

Fastlæggelse af kontingent. Søren orienterede om historikken bag de
kontingentændringer, derblev vedtaget ZA§.2% stigning vedtaget med
akklarnation

Godkendelse af udvalg:
a) Tursejlerudvalg foreslås ændret til Aktivitetsudvalg. Eksempler på

opgaver: tursejlads, festudvalg, standerhejsning m.m. godkendt
h) Klubhusudvalg foreslås ændret til Facilitetsudvalg. Påtænkte opgaver:

Vedligehold af' ktrubhus, følgebåde, brohoved, ge.i, udenomsplads rn.m.
Godkendt

c) Formændene for de to nævnte udvalg vælges på generalforsamlingen og
deltager i bestyrelsesarbejdet. Formændene stiller selv deres underudvalg
og organisation. godkendt

YaIg af fomand. Ikke på valg i lige år.Ad 6.



ad 7.

Ad 8.

Ad 9.

Ad 10.

YaIg af udvalgsformænd
1. Kasserer - økonomiudvalg - Vivi Lund genvalgt
2. Formand for ungdomsudvalget - Annette Strøm Jensen genvalgt
3. Formand for Kapsejladsudvalget - Steen Madsen genvalgt
4. Formand for Sejlerskoleudvalget- Alvin Anker Bang genvalgt
5. Formand for KlubhusÆacilitetsudvalg - Benny Møller genvalgt
6. Formand f. Tursejler/Aletivitetsudvalget Derudspandt sig en debat

omkring arbejdet i udvalget. Der søges fortsat efter en tovholder
7. Webmaster Karcten §venningsen genva§t. Er ikke med i

bestyrelsesarbejdet.
8. §ekrotær Ingen valgt.
9. Formand for MRD-udvalg - Erik Christiansen genvalgt

Yalg af 2 revisorer.
Jesper Krautwald og Kristian Madsen genvalgt
Uffe Sudergaard valgt som suppleant.

Behandling af indkomne forslag:
Forslag fra Søren Trolle om nu procedure ved valg af formand. (Vedlagt udsendt
dagsorden)
Forslaget enstemrnigt vedtaget, Det kræver ændring af vedtægterne.
Vedtægtsændringerne og endelig vedtagelse af forslaget besluttes på en
ekshaordinær generalforsamling.

Eventuelt
Middelfart Sejlklubs byggeudvalgsarbejde
Erik Christiansen orienterede entusiastisk om udviklingen på arealerne omkring
Middelfart Sejlklub og mulighedeme for at bygge på "den anden side af vejen".
Endvidere blev der orienteret om

t. de aktiviteter, der tænkes henlagt til nye lokaler.
2. plantegninger
3. finansiering
4. samarbejdsparhtere

Spørgsmålet om frivilligt arbejde btrev debatteret. En mulighed for at frernme
frivilligheden kan være at planlægge forskellige arbejdsopgaver på bestemte datoer,
som folk kan melde sig ti}.

Uffe Sudergaard efterlyste en øget anvendelse af mobilepay i forbindelse med
medlemmernes betaling til sejlklubben for forskellige ydelser. Vivi undersøger
mulighederne og vilkårene.

Dirigenten aftluttsde generalf'olsarnlingen og takkede f'or god ro og orden.

Kristian Madsen


