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Referat af Generalforsamling i SF Syd, søndag d. 30. marts, 2014

Tilstedeværelse:
Formand, Michael Svendsen, til stede
Næstformand, Finn Olsen, til stede
Kasserer, Søren Sørensen, til stede
Sekretær, Peter Buchardt, ikke til stede

.

Bestyrelsesmedlem, Ole Iversen, til stede
Suppleant, Henrik Jørgensen, ikke til stede
Suppleant, Marie Staarup Gregersen, til stede

1. Valg af dirigent
Inge Sørensen blev valgt med bifald og hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt
rettidsmæssigt og at der 26 stemmeberetigede medlemmer fremmødt.
2. Valg af stemmeudvalg
Susanne og Keld blev sat ind som stemmeudvalg.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand, Michael Svendsen, fremlagde at pælene ikke var nåede at blive færdige, men at
disse ville blive det inden søsætningen.
Formanden har som sædvanelig holdt en pæn lille tale og denne blev godkendt med klapsalver
fra samtlige 26 fremmødte.
4. Regnskab for det forløbne år
Søren Sørensen fremlagde regnskabet.
Da pæleneisætning først blev startet i 2014 bød 2013 på et driftoverskud, således har vi
en uforudset regning i 2014(de to går lige op).
Med hensyn til krankørsel ved bådoptagning, så tog dette længere end normalt og dermed har
dette kostet en smule mere end forventet.
5. Behandling af evt. indkomne forslag
Arne Jacobsen har indleveret følgende forslag:
“Vedligeholdelse af skurene udføres på pligtarbejde.

Herudover opkræves en vedligeholdelsesafgift med 100 kroner for småskure og 175
kroner for store skure pr. år og opkræves pr. 1/4”
Dette forslag blev underkendt, da kun èn stemte for.
6. Valg af: Formand for et år
Vores tidligere formand er hermed, desværre trådt af. Han takkede for et godt samarbejde
og årene i klubben.

Ole Iversen stilte op som ny formand og modtog valg. Efter endt afstemning fik S/F Syd ny formand.

7. Eventuelt
Hjertestarter og førstehjælp

Der blev spurgt om klubben kunne anskaffe en hjertestarter og derudover om der var nogle i
klubben som har førstehjælpskursus, som kunne være interesserede i at stå på en liste i
klubben over folk som man kan kontakte ved eventuelle uheld.
Bestyrelsen er åben overfor dette og tager disse forslag op til overvejelse, og undersøger de
forskellige muligheder.
Generalforsamlingen blev afsluttet med klapsalver fra samtlige deltagere.

____________________
Ole Iversen, formand

____________________
Inge Sørensen, Dirigent

