Haderslev Sejl-Club indkalder til
ordinær Generalforsamling
Lørdag den 26. november 2016 kl. 15.00 i HSC’s klubhus
Dagsorden: Endelig
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Bestyrelsens beretning samt orientering om udvalgenes arbejde

4.

Forelæggelse af regnskab og evt. godkendelse af dette

5.

Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6.

Indkomne forslag – Ingen

6.1

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring:
§6 ændres som følger:
Som aktivt medlem kan bestyrelsen efter skriftlig anmodning herom optage enhver, der er fyldt 18
år, har dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark, eller er udenlandsk statsborger som i en
årrække har haft lejet en havneplads i HSC.
Som passivt medlem kan bestyrelsen, efter skriftlig anmodning herom, overflytte aktive
medlemmer og familie A medlemmer, der efter eget ønske vil ophøre med aktiv sejlsport,
men som ønsker at bevare tilknytningen til HSC. (Nuværende passive medlemmer bevarer
deres medlemskab – alle passive med kontingent 2016).
Som aktivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen efter skriftlig anmodning herom optage
enhver under 18 år. Optagelse af umyndige som medlem af klubben kræver skriftligt samtykke fra
forældre/værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.
Beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens love.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri.

7.

Fastsættelse af kontingenter mv

8.

Valg til bestyrelsen:

(på valg)
Næstformand Carsten Mikkelsen (modtager genvalg)
Kasserer Lars Poulsen (modtager genvalg)
Sekretær Asger Sorgenfri (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Benny Skødt-Rasmussen

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

(nuværende)
(modtager genvalg)
Hans Rohr
Karl-Heinz Christiansen

Valg af broudvalg:

Bro A:
Bro B:
Bro C + D:
Bro E:
Bro N:

Per Fløjstrup
Ole Fröhlich
Chresten Struck og Werner Boisen
Erling Skov
Carsten Mikkelsen

Valg til pladsudvalg:

(nuværende)
(modtager genvalg)
Valdemar Nielsen
Jørgen Rosenkilde

Valg til sejludvalg:

(nuværende)

(modtager genvalg)

Christian Lageri Schmidt
Bjarne Winther
Lars Poulsen
Bent Christensen

Valg til ungdomsudvalg:

(nuværende)
(modtager genvalg)
Andreas Granlund
Per Clausen

Valg af interne revisorer:

(nuværende)
Connie Broe-Andersen (Modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår Jens Harder
Eva Stricker
(modtager genvalg)

Valg af revisorsuppleant:

(nuværende)
Werner Boisen

(modtager genvalg)

Jeppe Friis

(modtager genvalg)

Valg af 1 repræsentant til Søsportscentret

9.

Eventuelt

Pbv.
Erik Ejlertsen
Formand for HSC

