
Gyldendal Bådlaug 12 SEP 2020 

 

Ordinær generalforsamling  

Tid: 05 SEP 2020, kl. 1400. 

Sted: Klubhus. 
 
 
Pkt. Emne: Konklusion: 

1. Valg af dirigent. Johan Jeppesen blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning. Formand Henrik Jørgensen aflagde bestyrelsens 
beretning. Generalforsamlingen godkendte beretning. 

3. Forelæggelse af 
regnskab for det 
forløbne år til 
godkendelse. 

Formand Henrik Jørgensen fremlagde regnskab, da 
kasserer Torben Hammer ikke kunne deltage i 
generalforsamlingen. Regnskabet blev herefter 
godkendt. 

4. Drøftelse af plan for det 
kommende år, herunder 
budget. 

Formand Henrik Jørgensen gennemgik planer og 
budget for 2020.  
Budgettet blev godkendt, men den nye bestyrelse blev, 
efter en debat, pålagt at undersøge om kontingentet til 
Dansk Sejlunion er korrekt og hvad får vi for pengene.  
Forslag til aktiviteter blev drøftet, bl.a.: 

- Sejlads på tid eller “pokemon-jagt” med henblik 
på aktiviteter, hvor alle bådtyper kan konkurrere 
på lige fod. 

- Lørdagssejlads, hvor man bare møder op og 
sejler en hyggetur sammen. Afhængig af vejr og 
antal fremmødte bestemmes en plan for den 
aktuelle dag fra gang til gang. 

- Et alternativ til “familieturen”, der ikke har været 
afholdt i en årrække pga. manglende tilslutning.  

5. Fastsættelse af 
kontingent. 

Det blev besluttet af fastholde de nuværende 
kontingentsatser for kontingent 2021.  

6. Behandling af indkomne 
forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

7. Valg af formand. Formand Henrik Jørgensen modtog genvalg. Der var 
ingen indvendinger fra generalforsamlingen og Henrik 
Jørgensen blev valgt. 

8. Valg af 3 
bestyrelsesmedlemmer 
og 1 
bestyrelsessuppleant. 

Ole Mark Pedersen, Erik Ælmholdt og Carsten 
Fomsgaard blev genvalgt til bestyrelsen. 
 
Jan Johnsen blev valgt til suppleant. 
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9. Valg af 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant. 

Esben Madsen og Palle Kjær blev genvalgt som 
revisorer.  
 
Gunnar Madsen blev genvalgt som suppleant. 

 10. Nedsættelse af udvalg. Kapsejladsudvalg: 
Esben Madsen og Johan Jeppesen 
 
Ungdomsudvalg: 
Afventer en afklaring af planer for ungdom. 
 
Husudvalg: 
Erik Ælmholdt 
Erik Viller Jørgensen 
 
Festudvalg: 
Marit Ælmholdt, Annette Munktoft og Tove Christensen. 

 Eventuelt. Heine Munkholm forespurgte om muligheden for at en 
ungdomssejler fra Gyldendal Bådlaug kan have udstyr i 
udlån (fx. en zoom 8 jolle) til træning i en anden sejlklub. 
 
Generalforsamlingen drøftede spørgsmålet og fandt, at 
der ikke umiddelbart burde være noget til hinder for 
dette. Et udlån af denne karakter bør dog baseres på en 
skriftlig aftale imellem låner og bådlaug, så der ikke 
opstår uoverensstemmelser i f.m. vedligehold, skader 
på materiel m.v.  
Bestyrelsen bør udarbejde retningslinier for udlån incl. et 
skriftligt udlånsdokument, så dette er klart til sæson 
2021.  

 
 

 


