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REFERAT 
 

Ordinær generalforsamling i Kastrup Sejlklub 

Torsdag den 22. november 2018 kl. 19.00 i Kastrup Sejlklubs klubhus 

 
1. Valg af dirigent 

Frederik Honoré blev valgt. Frederik startede med at konstatere, at generalforsamlingen  
var lovligt indkaldt. 
Randi Diget Hansen blev herefter valgt til referent 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden Søren D. Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning.  
Beretningen blev taget til efterretning. ( Bestyrelsens beretning kan ses på KastrupSejlklubs 
hjemmeside). 
Kastrup Sejlklub har nu 195 medlemmer heraf 45 pensionister. 
Der er stadig stole til salg, de koster 500 kr. pr. stk. 
 

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

Regnskab og balance blev godkendt uden kommentarer 
Budget 2019  blev ligeledes vedtaget uden kommentarer 
 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen havde et forslag til ændring af vedtægternes §2 Klubbens formål: 
 
Klubbens målsætning er at øge kendskab og interesse for sejlsport ved at: 
1. Afholde kapsejladser og tursejladser  
2. Arrangere fælles aktiviteter af mere social karakter 
3. Drive sejlerskole og ungdomsafdeling 
 
Ændres til: 
1. Så vidt det er muligt at afholde kapsejladser og tursejladser 
2. Arrangere fælles aktiviteter af mere social karakter 
3. Så vidt det er muligt at drive sejlerskole og ungdomsafdeling 

 
     Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
5. Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter uændret.  
 

6. Valg af bestyrelse 

Søren D. Pedersen, Morten Langner og Allan Hansen blev genvalgt. De øvrige bestyrelses 
medlemmer, var ikke på valg. 
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7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Carsten Djurø og Lena Christoffersen blev genvalgt. 
 

8.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 

Gert Henriksen og Alice Fogde  blev genvalgt. Michael Djurø blev genvalgt som suppleant. 
 

9. Valg til diverse udvalg 

Kapsejladsudvalget: 

Steffen Filtenborg og Henrik Munk blev genvalgt. De øvrige var ikke på valg. 

Ungdomsafdelingen: 

Allan Hansen  blev genvalgt.  
Til de vakante pladser blev Thorbjørn Malmer og Nikolai Larsen nyvalgt. 

 
HobieCat udvalg: 
Ingen af udvalgsmedlemmerne var på valg. 

Sejlerskolen: 
Walter Risom og Søren Holst blev genvalgt. De øvrige var ikke på valg. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Marion Pedersen blev genvalgt.  

Klubhusudvalg: 

Carsten Djurø blev genvalgt. Finn Nielsen var ikke på valg. 

Klubmåler: 

Der er kun 1 – Kim Fogde, som ikke var på valg 
 
10. Eventuelt 

Der var 30 medlemmer med stemmeret tilstede. 

Anette Køhlert blev udnævnt til nyt æresmedlem. Tillykke med det. 
 
Generalforsamlingen blev afviklet på 30 minutter. Herefter takkede formanden for God ro og 
orden.  


