
Referat General forsamling Middelfart Sejlklub 18/3-2021 

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt via Zoom og havde på afstemningstidspunktet 36 deltagere inkl. bestyrelsen. 

1. Valg af dirigent. 

• Karsten Svenningsen blev enstemmigt valgt som IT styrer og dirigent. Dirigenten kunne efter at 
have takket for valget, konstatere at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indvarslet, ved 
annonce i Melfar Posten d. 3. marts og mails sendt til medlemmer samt opslag på hjemmesiden.   

2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger for det forløbne år. 

• Formands og udvalgs beretninger var blevet fremsendt til alle medlemmer og blev alle godkendt 
af generalforsamlingen. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

• Regnskab og budget blev fremlagt og enstemmigt godkendt af generalforsamlingen 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

• En forhøjelse af kontingent på 2% jævnfør vedtægter blev enstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen. Kontingentet er for 2021 884 kr. for et A-medlemskab. 

5. Godkendelse af udvalg. 

• Alle bestående udvalg blev godkendt af generalforsamlingen. Og aktivitetsudvalget fik nyt liv. 

6. Valg af formand. 

• Steen Madsen var på valg som konstitueret formand. Opstillet kandidat Uffe Sudergård, blev 
enstemmigt valgt af generalforsamlingen. 

7. Valg af udvalgsformænd. 

• Flg udvangsformænd blev genvalgt :  

MRD udvalg, kandidat Erik Christiansen 

Kapsejladsudvalg, kandidat Steen Madsen 

Ungdomsudvalg, kandidat Annette Strøm Jacobsen 

Sejlerskoleudvalg, kandidat Benny Møller 

Klubhusudvalg, kandidat Bo Frederiksen 

• Kasserer blev Sørn Riis valgt. Den afgående Kasserer blev takket for sit arbejde for klubben. 

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 

• Begge revisor suppleanter blev genvalgt 

9. Behandling af indkomne forslag. 

• Forslag nr. 1: 

Forslag til vedtægtsændring –  

§11 Linie 5 – 11 slettes og ændres til: ”Formanden, som samtidig er klubbens formand, vælges ved 

særlig afstemning på ulige årstal. Generalforsamlingen opstiller og vælger klubbens formand” 



  

Der var ved afstemning flertal 22 mod 10 for forslaget, 4 stemte blankt. Grundet for lavt deltager 

antal ved generalforsamlingen jf. vedtægterne, indkaldes der til ekstra ordinær for endelig 

stillingtagen til forslaget. 

 

• Forslag nr. 2: 

Kontingent: § 5  

 

Ordlyd ændres til: Alle der færdes i klubben og deltager i dennes aktiviteter, skal have et 

medlemskab. Klubben har 4 kategorier af medlemskaber:  

 

Medlem: A-medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, samt ret til at blive indvalgt i 

bestyrelsen. A-medlemskab er det ”normale” medlemskab. Fra en husstand skal mindst en være 

A-medlem.  

 

B- Medlemskab: B-medlemskab er et passivt medlemskab, som giver ret til at færdes i klubben og 

deltage i klubbens aktiviteter. B-medlemmer har ikke stemmeret, og kan ikke vælges til 

bestyrelsen. Personer, der ønsker kortvarigt at deltage i en enkelt aktivitet (ikke sejlerskole, faste 

deltagere i kapsejlads m.v.), kan nøjes med et B-medlemskab.  

 

C – junior og ungdomsmedlemskab: Børn og unge under 20 er C-medlemmer. C-medlemmer over 

16 år har stemmeret til generalforsamlingen og ret til at blive valgt ind i bestyrelsen.  

 

D-medlemskab: Familiemedlemskab. Alle i husstanden (voksne og hjemmeboende børn under 20 

år) bliver medlem af klubben under denne rabatordning. En person fra husstanden vil figurere 

som A-medlem og har stemmeret til generalforsamlingen og ret til at blive indvalgt i bestyrelsen. 

                 

Forslagsstiller valgte efter fremlæggelse af diverse synspunkter at trække forslaget tilbage, med 

opfordring til at der arbejdes med en ny kontingentmodel. 

 

10. Eventuelt. 

• Der blev opfordret til mere synlige priser på hjemmesiden 

• Der blev opfordret til at spørge havnen om fra havnen til at slå pæle ved flydebro 

Til slut blev der udråbt et 3 folddigt leve for Middelfart Sejlklub. 

 

 

Venlig hilsen 

Middelfart Sejlklub, Bestyrelsen 
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