Referat af generalforsamling i SIF Sejlsportsudvalg Fr-havn
Dagsorden
•
Valg af dirigent
•
Godkendelse af dagsorden
•
Bestyrelsens beretning
•
Godkendelse af regnskab
•
Indkomme forslag
•
Valg til bestyrelse
o Formand Willy Kristiansen, på valg
o Næstformand Thomas Jensen, ikke på valg
o Kasserer Ken Thomsen, ikke på valg
o Bestyrelses suppleant Ken Norman, på valg
o Revisor Peter V Hansen, ikke på valg
•
Eventuelt
Formand bød velkommen til den trofaste skarer og foreslog Johnny Gajhede som dirigent Jonny blev valgt uden
modkandidat.
•
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
•

Dagsordenen blev godkendt.

•

Vi begyndte året 2017 med fælles standerhejsning.
Grundet ombygningen af kaj anlægget på FLS FRH var der ingen sejlbåde i vandet i 2017.
Vores motorbåd SIF Polaris har igen givet problemer, bundkaret var tæret og måtte udskiftes.
Efter denne reparation er den nu kørende og har været ude på jagt et gange med et par af vores
voksne medlemmer.
Da der jo ikke har været så megen aktivitet er der jo også blevet sparet på de bevilget midler, men vi
synes ikke pengene skulle gå til spilde.
Derfor er der indkøbt i nye svømmeveste og GPS samt sendt Thomas på kursus, så han kan lede et
sejlerstævne. Forventer at han skal lede forsvarsmesterskaberne og nordisk her i 2018. Godt der
nogen der gider tage slæbet.
Folkebåden står varmt og godt i en hal i Jerup, så når vi kommer lidt længere frem, er det vores plan
at bruge en lørdag på at få den klargjort.
Skal vi tilmelder den til onsdagssejladserne????
Vi satser på at den er klar til standerhejsning den. . april.
Husk at SIF har generalforsamling den 14. marts
Der var forslag om at bruge en af dagene før påske til klargøring.
Alle synes at vi skal tilmelde os til onsdagssejladserne startende den 2 maj
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

•

I kassererens fravær fremlagde Thomas regnskabet hvor det fremgik at uddannelse kostede godt
3000kr og rep. af polaris godt 2000 samt GPS for 4000kr.
Regnskabet blev godkendt.

•

Valg til bestyrelsen
Willy blev genvalgt som formand
Ken blev genvalgt som suppleant

•

Der blev foreslået at der blev lavet en liste ved udlån af SIF Polaris
Johnny vil gerne stå for listen og udtjekning af brugere til SIF Polaris.
Efterlyst dato for standerhejsning. Er senere oplyst, at det bliver den. 17. april ved klubhuset.

Da formand for SIF deltog i mødet var der spørgsmål til ham.
- Kan man få medlems nr. på opkrævningen af kontingent?
- Hvordan med fastholdelse og nye medlemmer?
Formand Klaus Hjort lovede, at der ville være medlems nr. på opkrævningen fremover. Vedrørende
fastholdelse, så betyder det, at de der ophører med arbejdet og ikke har tænkt over deres støtte til
idrætsforeningen ikke bliver ved med at betale. Det er også vigtigt, at der hele tiden bliver fulgt op på
medlemslisterne.
Klaus gjorde opmærksom på at vi ikke har revisor men bilags kontrollører.

Johnny Gajhede
Dirigent

