Nordøstjysk Kreds
Referat af Generalforsamling 2017, 26/10/2017

Deltagere:
Egense Sejlklub; Rune Jensen, Per Sørensen, Erik Andersen, Hans Jørgen Olsen, Xania Olsen, Susanne
svoger, Poul Erik Christensen
Bønnerup Strand Sejlklub; Erik og Louise Venøbo
Hadsund Sejlklub; Per Carlsen, Børge Poulsen
Rønnehavnens Sejlklub; Leon Moric
Frederikshavn Sejlklub; Søren Rahbek
Aalborg Sejlklub; Luc Ghysels, Jan Skall Sørensen

Valg af Dirigent:
Per, Hadsund Sejlklub
Valg af referent:
Jan, Aalborg Sejlklub

Beretning:
Luc afgav beretning på Bestyrelsens vegne.
Børge kommenterede til beretningen, at han vedr. Anna Skovbølling sagen fandt det mærkeligt at
ordensudvalget ikke havde rettet kritik af Sejlklubberne Frederikshavn og Bønnerup Strand, om at de ikke
havde styr på medlemskaberne i klubben og pointerede at han var stærkt utilfreds med at nogen havde
gået til pressen og lavet sensation på Anne-sagen.
Erik Venøbo, bestyrelsesmedlem for kredsen svarede, at det jo ikke mærkeligt, at det var svært for
klubberne at kontrollere medlemskaber, når der bliver løjet for Bestyrelserne i de to klubber, ihvertfald i
Bønnerup Strand Sejlklub, og ydermere lyves på generalforsamlingen i NØJ kreds 2016.
Børge svarede hertil, at “Det var ikke formanden der løj, det var dirigenten” (Generelforsamlingen, NØJ
kreds 2016).
Erik Venøbo svarede for Bestyrelsen, at det da var alvorligt, da ordstyreren på daværende tidspunkt også
var medlem af ordensudvalget, så det må vi da vist have kigget på.
Herefter var der ikke yderligere kommentarer til Anne-sagen
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Søren Rahbæk kommenterede, at man i Frederikshavn Sejlklub havde lært af Anne-sagen og strammet
mere op på procedurerne om medlemskab af klubben, samt at han ikke mente at kritik af Frederikshavn
Sejlklub var berettiget.
Bestyrelsen i Egense Sejlklub gjorde opmærksom på en faktafejl i beretning, at det er 3 og ikke 1 medlem
som har anket ekslusionssagen.
Der var herefter ikke flere kommentarer og beretningen blev godkendt.

Regnskab:
Jan fremlagde regnskab på Bestyrelsens vegne, Børge bemærkede vedr. Tormstævnet, at udgiften til
ynglingebåd ikke burde være opført her.
Regnskab godkendt.

Indkomne forslag:
Luc fremlagde forslag til ændringer i kredsens vedtægter. Der vare flere forskellige kommentarer til
forslaget.
Forslaget blev vedtaget, men fremsendes til DS for godkendelse. Altså er de nye vedtægter ikke gældende
før de er godkendt af DS.

DS:
Ikke nyt

Handlingsplan:
Luc fremlagde på Bestyrelsens vegne handlingsplan for 2018. Bestyrelsen efterlyste i den forbindelse input
fra medlemsklubberne med ønsker og idéer til Bestyrelsens arbejde.
Per, Hadsund Sejlklub bemærkede, at kapsejladslisten bør opdateres og ligges på hjemmesiden, hvilket
Bestyrelsen sørger for snarest.

Budget:
Jan fremlagde orienterende budget for næste år.
Ingen bemærkninger.

Valg af formand:
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Luc afgår efter tur på ulige år, Luc modtog genvalg

Valg af UU-formand:
Søren afgår efter tur på ulige år, Søren modtog genvalg

Valg af revisor
Jesper ønskede ikke genvalg, der var ingen kandidater blandt de fremmødte, så Bestyrelsen vil i den næste
periode finde en kandidat.

Dato for næste års generalforsamling
25/10 2018

