Referat fra generalforsamling fredag d. 11.06.2021
Thurø sejlklub

Referent: Hanne Bonde Jensen

Valg af dirigent
Som dirigent vælges Niels Madsen
Der er ingen vedtægtsændringer
Orientering om afholdelsen af generalforsamlingen, da denne er udskudt fra Januar til Juni grundet
corona restriktionerne muliggjorde større forsamling.
Der er indkaldt med 3 ugers varsel, dagsorden og regnskab er udsendt i januar, generalforsamlingen
er lovligt varslet.
Ib Oldrup fortsætter som formand for Thurø Sejlklub.
Der er ingen forslag modtaget

2. Bestyrelsens beretning samt udvalgsberetningerne til godkendelse

Ib Oldrup aflægger beretning for året 2020
Beretningerne blev godkendt

Ingen hædringer af sportslige præstationer i 2020.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Økonomisk et godt år for TSK, Medlemsstatistikken viser en stigning i medlemsantallet med
40
medlemmer til i alt 688 medlemmer i år 2020.
Klubben har modtaget 461.685 kr i sponsorater, trods omstændighederne er det lykkedes
at indsamle fondsmidler.
Gennemgang af planlagte projekter i 2020 med fokus på hvilke projekter, der er gennemført.
Gennemgang af resultatopgørelsen 2020 med kommentarer til de enkelte udvalgsregnskaber.

Regnskabet for 2020 blev godkendt

4. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontigent

Kort bemærkning og drøftelse til udførelsen af spunsvæg og bolværk. Der var afsat 600.000 kr til
udførelsen af ny spunsvæg, det vides endnu ikke hvad prisen bliver på udførelsen, medlemmer
underrettes herom. Der bliver indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling.
Fremlæggelse af budgetter for de enkelte udvalg for året 2021
Budgettet blev godkendt.

Afstemning om kontingentet - det vedtages at der ikke sker kontingentstigning i 2021. Der blev
orienteret om, at det er tanken, at kontingentet skal stige med 50 kr. i 2022.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag

6. Valg af næstformand

Jesper Henriksen er på valg som næstformand, og stiller op til genvalg. Jesper Henriksen genvælges
som næstformand.

7. Valg af kasserer

Lars ønsker ikke at genopstille som kasser.
Der informeres om bestyrelsens arbejde på at løse udfordringen med at finde en ny kasser. Der kan
pt. ikke findes en kasser. Der arbejdes i stedet på, at hver afdeling skal stille med en økonomi
ansvarlig. Der er fundet et nyt økonomiprogram som alle økonomiansvarlige i udvalgene undervises

Tak for det store arbejde som Lars har ydet de sidste mange år.

8. Valg af udvalgsformænd

Præsentation af ny organisationsplan i Thurø Sejlklub for 2021.
Bjerne Sørensen genopstiller som formand for Sejlads- og Aktivitet, og fortsætter som repræsentant
for følgende underudvalg:
Kapsejlads - Ole Jensen
J-70 - Henrik Buchwald
Piger—Vivian Halydan
Sejlerskolen — Steen Andersen
Handicapsejlads — Erling Justesen

Sauna — Ingeborg Andersen

Hanne Bonde Jensen genopstiller ikke. Bjørn Normann vælges som formand for ungdom, og som
repræsentant for følgende underudvalg:
Sejl og Stud& — Nicolai Langhorn
Ungdom — Christian Himmelstrup Vesterager
Følgebåde — Lars Christoffersen

VagnPedersen genopstiller ikke. Henrik Frænde er valgt som ny formand for Huse-og Anlæg, med
følgende underudvalg:
Broer—John Jepsen
Huse — Kaj Hansen

Mette Christoffersen ønsker genvalg, og er valgt som formand for kommunikationsudvalget og
medlemsadministrator med følgende underudvalg:
Blad — Carl Nielsen
lt og Hjemmeside —Jan Knudsen

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

De 2 revisorer Karsten Krat og Niels Madsen ønsker ikke at fortsætte, der er fundet to nye revisorer
og 1 ny revisor suppleant
Jan Christensen og Torben Strange er valgt som revisorer. Frede Bastholm genvalgt som suppleant.

10. Eventuelt

Parkering — man kan tilkøbe sig en parkeringstilladelse

Bestyrelse for 2021 - Formand Ib Oldrup, Næstformand Jesper Henriksen, Sekretær Mette
Christoffersen, menige medlemmer Bjerne Sørensen, Bjørn Normann og Henrik Frænde.
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