
Side 1 af 2 

 

27.11.19 
 
 
Ordinær Generalforsamling i Kastrup Sejlklub. Torsdag d. 21. november 2019 i Kastrup Sejlklubs 
Klubhus 
 
                                        REFERAT 
 
DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent 
 
Claus Petersen blev valgt. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 
Randi Diget Hansen blev valgt som referent 
 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 
Beretningen blev godkendt og kan ses på Kastrup Sejlklubs hjemmeside 
https://kastrupsejlklub.klub-modul.dk  
 

        
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende  

år. 
 
Såvel regnskab som budget blev godkendt 

         
 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
 
Der var ingen rettidigt indkomne forslag 
 
 

5. Fastlæggelse af kontingent 
 

Der var ingen ændringer vedr. kontingent 
 
 

       6, 7, 8, 9. Diverse udvalg 
 
 
            Oversigten over den  sammensætning af bestyrelse og udvalg, som blev resultatet af  
            Generalforsamlingen – medfølger – se bilag 
 
             Der var heldigvis hele tre nyvalg til ungdomsafdelingen. Derudover var det genvalg af 
              nuværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 
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     10.    Evt.  
         

        I generalforsamlingen deltog 27 medlemmer. Den varede 1 time og 20 minutter. 
 
        Forslag om at udskifte rækværket med glas, så der bliver udsigt over havnen, er ophængt 
        på opslagstavlen. Der arbejdes videre med forslaget indtil næste generalforsamling. 
 
        Der findes ikke noget tursejladsudvalg. Det er aktivitetsudvalget, der har haft den rolle 
        hidtil. Der er imidlertid kun to medlemmer, så meld jer endelig!! 
 
         Der er kommet et forslag til en Cafe på havnen med placering på græsarealet ved siden af 
         Kastrup Sejlklub. 
         Bestyrelsen ville gerne lodde stemningen blandt sejlklubbens medlemmer. 
         Stemningen var for en cafe, men med en anden placering. 
 
         Carsten Djurø kom med to opråb 
 
          HUSK AT SLUKKE LYSET, NÅR I FORLADER HUSET 
 
          HUSK AT LÆSE BRUGSANVISNINGEN TIL OPVASKEMASKINEN, 
          SÅ DEN BLIVER KORREKT HÅNDTERET 
 
          Preben Honoré opfordrede til at medlemmerne køber benzinkort til OK Benzin, da 
          man derved kan støtte en klub ( læs Kastrup Sejlklub). Der kommer flere oplysninger 
          om fremgangsmåden på hjemmesiden. 
 
          Formanden afsluttede mødet med at takke for god ro og orden  
                              


