SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING
FREDERIKSHAVN
SEJLSPORTSUDVALG
Referat af generalforsamling i SEJL FRH den 25 jan 2022
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Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomme forslag
Valg til bestyrelse
o Formand Willy Kristiansen, på valg
o Næstformand Jesper Bagge ej valg
o Kasserer Thomas Jensen, ej på valg
o Bestyrelses suppleant Ken Norman, på valg
o Revisor Viggo Nielsen, på valg
Eventuelt

• Formanden bød velkommen og foreslog sig selv som dirigent
Gennemgik dagsorden og erklærede mødet for lovlig og beslutningsdygtig
Bestyrelsens beretning
Det er ikke let at aflægge bestyrelsens beretning. Det der jo ikke sket noget særlig.
Vi skulle jo have vores folkebåd i vandet ”men men” ingen Y bomme og corona,
så folkebåden blev på land.
Nu er havnen blevet sikret med en spunsvæg ud fra sydkajen. Det bliver spændende
at se nu hvor Y bommene bliver etableret om det så har hjulpet.
Vi har jo en andel i SIF polaris. Den har været i vandet hele sommeren og den er
også blevet brugt en del.
For øjeblikket står på land hvor den vil blive klargjort til sæsonen.
Vedrørende økonomien.
Vi har i lighed med andre år indsendt budgetønsker for 2022. Vi er blevet tildelt
5500 lidt mindre, men forsikringer er jo overgået til den store kasse.

I det der ikke har været nogen aktiviteter i 2021 har kasseren foreslået, at der ikke
skal betalt udvalgskontingent for 2021. For dem der har indbetalt, vil det indbetalte
blive betragtet som kontingent i år 2022.
Fremtiden
Vi vil forsøge at lave en arbejdslørdag hvor folkebåden klargøres for sæsonen.
Vi skal også have flagstang renoveret håber på hjælp fra Fisk & petanque.
Vi vil foreslå at årets standerhejsning bliver den. 19. april.
Vi må se om der er nogle der vil sejle kapsejlads, hvis vil vi tilmelde folkebåden til
onsdagssejladserne.
Husk den store generalforsamling den 15 marts kl. 1900
Beretningen godkendt
• Regnskab
Thomas gennemgik regnskabet der var let, de fleste poster var gebyr.
Der blev en del snak om hvordan vi kan undgå disse gebyrer.
Håber at vi kan få en aftale med banken hvad Thomas arbejder på.
Regnskab godkendt
• Forslag
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100kr.
Forslag godkendt
Valg
• Formand
• Suppleant
• Revisor
Evt

genvalg af Willy
genvalg af Ken
genvalg af Viggo

Der er kommet ny dør i klubhuset og i stedet for at få lavet en masse nøgler har vi
indkøbt et nøgleskab hvor brugerne kan hente nøglen.
Husk at komme til den store generalforsamling i marts

referant
Willy Kristiansen

