DAGSORDEN ÅRLIGT MØDE I SIF KBH SEJLSPORT 2019.
a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning.
c. Regnskabet herunder forslag til årsbudget.
d. Behandling af indkomne forslag.
Følgende forslag er modtaget:
1. Bestyrelsen:
I §16 indarbejdes følgende:
Tegningsret
a. SIF KBH sejlsportsudvalg tegnes af formanden og kassereren.
b. SIF KBH sejlsportsudvalgs bestyrelse kan meddele fuldmagt.
§ 16 (efter vedtagelse)
1. SIF KBH sejlsportsudvalg tegnes af formanden og kassereren.
2. SIF KBH sejlsportsudvalgs bestyrelse kan meddele fuldmagt.
3. Bestyrelsen leder udvalgets anliggender og er ansvarlig for udvalgets midler.
4. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor udvalgets ordinære medlemsmøde og skal i så
vid udstrækning som muligt holde udvalgets medlemmer orienteret om udvalgets anliggender,
primært via foreningens hjemmeside og tidsskrifter.
5. Bestyrelsen træffer med ansvar overfor udvalgets ordinære medlemsmøde de fornødne
afgørelser i de tilfælde, hvor nærværende vedtægter intet foreskriver.

2. Bestyrelsen:
I §18 ønskes ændret:
Ved bestyrelsens møder tages referat. Herudover udarbejdes og opdateres en
erindringsliste.
§ 18 (efter vedtagelse)
Ved bestyrelsens møder kan tages referat ved uenigheder på krav fra et enkelt medlem af
bestyrelsen.
Herudover kan udarbejdes og opdateres en erindringsliste til intern brug i bestyrelsen

e. Fastsættelse af særkontingent.
Bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent på kr. 250,- for 2020.
f. Valg af bestyrelse:
Formand: Christian Gøtterup. På valg. (Opstiller under betingelse af ændret
opgavefordeling i bestyrelsen)

Kasserer Peter Ditmar. Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Egon Persson. På valg (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Bestyrelsesmedlem Nils Eidorff. Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Trine Hainer Madsen. På valg. (Bestyrelsen foreslår genvalg)
Nye bestyrelsesmedlemmer opstillet af bestyrelsen:
• Jens Søgaard (Bestyrelsen foreslår valg)
• Ulf Bjerring (Bestyrelsen foreslår valg)
g. Orientering om faciliteter på Holmen. (hvis nye medlemmer er mødt)
Adgangsforhold til både og udstyr. Andre tilbud ved medlemskab af SIF.
h. Orientering om hvilket bådmateriel klubben kan råde over i 2019.
TOULOUSE, REGULUS, RØDE RAP, Yngling og Skippier forventes at blive søsat
omkring ultimo april.
Klubben råder nu over flydebroer og Pioner 12 joller
i. Gennemgang af aktivitetsplan.
j. Løbende vedligeholdelse af bådmateriel.
Det forventes at medlemmer bidrager til den løbende bådvedligeholdelse.
k. Forslag til aktiviteter og sociale arrangementer i klubben.
Deltagelse i mandags kapsejlads i Langeliniebådelaug. Krav om at stå for mad.
l. Havnevagt.
Tilmeldinger ønskes. Helst mindst 2 pr vagt
Opgaverne er åbning af faciliteter, samt medsejlads og undervisning, men også løbende
reparationer på anvendt bådmateriel.
n. Eventuelt.
o. Foredrag:
Efter indtagelse af traktement vil Tim vil fortælle os om sejlads i Arktiske farvande med
motorbåde.
Arktisk kommando i Nuuk har et bådelaug, som modsvarer vores SIF KBH sejlsport, så
tjenestegørende kan nyde den storslåede grønlandske natur fra søsiden i små speedbåd

Bestyrelsen

