
Referat af Generalforsamling
i henhold til §13 og resultatet af Generalforsamlingen 10 nov. 2011

Onsdag d. 7 december 2011 kl. 19:00

Ho Bugt Sejlklub
Messen

Sanatorievej 2
6710 Esbjerg V 

Dagsorden:

a. Valg af dirigent.
Ebbe Kildsgaard blev valgt.
Dirigen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

b. Valg af referent og stemmetæller.
Referent: Jens Konge Stemmetællere: Finn Bojsen og Per Vilstrup

c. Afstemning vedrørende vedtægtsændringer, som blev vedtaget på ordinær generalforsamling.
Dirigenten konstaterede at der var mødt 29 stemmeberettigede medlemmer, og at der for vedtagelse 
af forslagene skulle være mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for (d.v.s. 20 stemmer for).

Forslag 1.
§4 stk. 2. Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse og fødselsdato, medlemskabet bekræftes ved 
indbetaling af kontingent.
Ændres til:
Ved indmeldelse skal oplyses navn, adresse, email og fødselsår, medlemskabet bekræftes ved 
indbetaling af kontingent.
Vedtaget med 29 stemmer.

Forslag 2.
§5 stk. 2 ændres til stk. 3.
Ny stk. 2. Ved indmeldelse efter den 1. august betales 2/3 kontingent for den indeværende 
kontingentperiode.

§6 stk. 2 Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. Det er 
dog en betingelse, at vedkommende har været medlem i minimum 3 måneder på tidspunktet for 
generalforsamlingens afholdelse.
Ændres til:
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og forældre til medlemmer under 16 år. "Det er dog en 
betingelse, at man er blevet medlem senest 1 august i den indeværende kontingent periode."
Vedtaget med 29 stemmer.

Forslag 3.
§6 stk. 8. Valgbare til tillidsposter i foreningen er alle medlemmer over 18 år, der er ejere af et 
sejldrevet fartøj eller på anden måde repræsenterer aktive sejlere eller surfere i klubben.
Ændres til:



Valgbare til tillidsposter i foreningen er alle medlemmer over 18 år.
Vedtaget med 26 stemmer.

Forslag 4.
§6 stk.12 punkt 5 og 6 ændres til
    *    Fremlæggelse af budget til orientering 
    *    Fastsættelse af kontingenter
Vedtaget med 29 stemmer.

Forslag 5.
Juniorbestyrelse begrebet fjernes fra vedtægterne.
§ 8 stk. 4 udgår 
§ 6 stk. 12 punkt 9 udgår 
Vedtaget med 25 stemmer.

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.20

07-12-2011  Jens Konge (referent)


