
Indkaldelse til generalforsamling i Frederiksværk Sejlklub 

den 20. februar 2020 kl. 19:00 i klubhuset. (12/2 efter indkomne forslag) 

 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før den 

berammede dato. 

Stemmeret og valgbarhed har alle medlemmer over 18 år med medlemstype ’Medlemskab voksen’, 

’Tillægsmedlemskab voksen’ eller ’Æresmedlem’ 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 én person ud over sin egen stemme 

 
Dagsorden 

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

1 Valg af dirigent 

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4 Behandling af indkomne forslag  
 

• 4a. I henhold til klubbens vedtægter § 14 søger bestyrelsen generalforsamlingens godkendelse 
af, at Broprojektet igangsættes når bestyrelsen har afsøgt finansieringsmuligheder. 
Aftale med havnen vedhæftet. 

• 4b.Forslag fra Kenneth Hansen 
Jeg tænker det kunne være sjovt at afholde en "Tøm" havnen dag, en dag hvor Sejlklub 
motorbåd og kajakklub og måske fiskerne, alle sejler ud feks. Kl 11 og kommer ind kl 12 13 
stykker, hvor der så tændes op i grillen til lidt hygge efter en lille tur på vandet. 

• 4c. Forslag fra Kenneth Hansen 
Her i den kolde tid når jeg har været på havnen, så har der altid været lukket og slukket i 
sejlklubben, men hos motorbådsklubben er der lys og liv, kan se de har poolbord, som ser 
ud til at blive brugt flittigt, måske det også kunne være noget for os. Det kunne evt være et 
combi bord, med pool, air hockey og bordtennis.  
 

5 Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent for 2020  

6 Valg af formand (lige år) 

7 Valg af kasserer (ulige år) 

8 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

9 Valg af udvalgsformænd 

10 Valg af 1. & 2. suppleant 

11 Valg af to revisorer 

Valg af revisorsuppleant 

12 Evt. 
 

Bilag: 

1. Revideret regnskab for 2019 samt budget for 2020 

2. Aftale med havnen, Bro 6 

3. Vedtagne-vedtægter-2019-02-07 
 

På bestyrelsens vegne 

                                                          Jan Leth Svendsen 

                                                          Jan Leth Svendsen 


