
Indkaldelse til generalforsamling i Frederiksværk Sejlklub 

den 7. februar 2019 kl. 19:00 i klubhuset. 
 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden 

senest 8 dage før den berammede dato. 

Stemmeret og valgbarhed har alle aktive medlemmer over 18 år, som har været medlem af 

klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan dog kun 

afgive stemme ved fuldmagt for en person ud over sin egen stemme 

 
Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal efter sejlklubbens vedtægter mindst omfatte 
følgende punkter: 

 
1 Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Knud Erik-Paulsen) 

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  

4 Behandling af indkomne forslag  
(se vedhæftede forslag til ændrede vedtægter) 

• 4a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes §5 og §8 vedrørende 
medlemsstruktur og orientering om rettighederne og pligterne for de 
enkelte medlemskategorier (se bilag 1) 

• 4b. Bestyrelsens forslag til ændring af § 6 om automatisk indeksregulering af 
kontingenter (se bilag 2) 

• 4c. Forsikring af klubhuset mod stormflod. Orientering. Bestyrelsen ønsker 
generalforsamlingen tager stilling til forsikringstilbud 17.000 årligt pr. 
million, 75.000 i selvrisiko. 

• 4d. Indkommet forslag fra Jesper Scharstein og Mette Frosch-Hansen 
(se bilag 3)  

• 4e. Indkommet forslag fra Niels Olsson (se Bilag 4) 

• 4f. Indkommet forslag fra Jan Hovald Petersen (se Bilag 5) 

5 Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til 
kontingent for 2019: 
Kontingent Medlemskab voksen:    kr. 1050 
Kontingent Tillægsmedlemsskab for voksne:  kr. 350 
Kontingent Junior under 18 år:     kr. 750 

Kontingent Søskende medlemskab under 18 år:  kr. 400 

Kontingent Støttemedlem    kr. 300 

6 Valg af formand (lige år) 

7 Valg af kasserer Jytte Larsen (modtager genvalg) 

8 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Michael Christiansen (modtager genvalg) 
Bent Bagger-Sørensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller at Inge Hansen 
vælges. 
Hans-Erik Ottosen, valgt for 1 år sidste år (modtager genvalg) 

9 Valg af udvalgsformænd 

Kapsejladsudvalget: Tom Brogaard Fink (modtager genvalg). 

Sejlerskolen: Henrik Skafte (modtager genvalg) 

Juniorafdelingen: Christian Therp (modtager genvalg). 

Seniorafdelingen: Flemming Dalum (modtager genvalg) 

Aktivitetsudvalget: Henrik Andersen (modtager genvalg) 

Klubhusudvalget :Tom Larsen (modtager genvalg) 



Hovmester: Ninna Fabrin (modtager genvalg). 

 

10 Valg af Suppleant 
Bestyrelsen indstiller at Henrik Andersen genvælges som 1. suppleant samt at Ninna 
Fabrin genvælges som 2.suppleant til bestyrelsen. 

11 Valg af to revisorer 
Ella Quistgaard og Pia Christensen (modtager genvalg) 

12 Valg af revisorsuppleant 
Søren Christensen (modtager genvalg) 

13 Evt. 
 

På bestyrelsens vegne 

                                                          Jan Leth Svendsen 

                                                          Jan Leth Svendsen 


