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Vallensbæk Sejlklub 
 

 

Dagsorden 

for den ordinære 

Generalforsamling 2013 

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19:00 i klubhuset. 

 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning  

Beretningen er vedlagt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse  

Regnskabet er vedlagt. 

4. Godkendelse af budget for det følgende år, samt fastsættelse af kontingenter  

Vedrørende budget, se regnskabet.  

Vedrørende kontingenter, se nedenfor. 

5. Indkomne forslag  

Forslag 1: Ændring af vedtægter, § 14 (regnskabsår). 

Motivation m.m., se nedenfor 

Forslag 2: Ændring af vedtægter, § 8 (termin samt indkaldelse til generalforsamling) 

Motivation m.m., se nedenfor 

6. Valg til bestyrelsen  

Kandidatliste, se nedenfor. 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  

Kandidatliste, se nedenfor. 

8. Information fra Vallensbæk Havn 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn  

Kandidatliste, se nedenfor. 

10. Eventuelt 

 

 

Vedrørende punkt 4, kontingenter. 

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter. 

 Senior   kr. 885 

 Ægtefælle   kr. 250 

 Junior under 18 år  kr. 460 

 Junior 18 til 25 (under uddannelse) kr. 470 

 Pensionist over 65 år  kr. 555 

 Familie til junior  kr. 455 

 Støttemedlem  kr. 290 

 

 

 



 2 

Vedrørende punkt 5: 
 
Indkomne forslag i henhold til vedtægterne § 8. 
 
Forslag 1:  
 
Bestyrelsen foreslår ændring af regnskabsåret 
 
Ændringerne er mærkeret med fed og understreget. 

§ 14 

Klubbens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Årsregnskabet skal påtegnes af revisorerne og 
forelægges den ordinære generalforsamling ifølge § 8. 

 
Motivation: 
Bestyrelsen foreslår at regnskabsåret følger kalenderåret, dette af praktiske årsager og for at sikre at 
udgifterne følger indtægterne i den skitserede regnskabsperiode. 
  
Det har igennem længere tid vist sig at være uhensigtsmæssigt, at regnskabet slutter mens klubbens 
sæsonaktiviteter stadig er i gang. Derfor forslaget om at ændre regnskabsåret, således at det følger 
kalenderåret.  
 
 
Forslag 2: 
 
Bestyrelsen forslår præcisering af den skriftlige indkaldelse, samt ændring af termin for afholdelse af 
generalforsamlingen, så den følger forslag 1: 
 
Ændringerne er mærket med fed og understreget. 

§8 

Generalforsamlingen er med de begrænsninger, der følger af vedtægterne, højeste myndighed i klubben. 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen 
skriftligt via e-mail og Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Senest 8 dage før 
generalforsamlingen skal holdes, sender bestyrelsen dagsorden, regnskab for det forløbne år, samt  
budgetforslag til medlemmerne. Forslag, som medlemmerne ønsker vedtaget på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar Alle aktive medlemmer, der har været medlemmer i mindst 
3 måneder, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Kun medlemmer, der er til stede, kan 
stemme på generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år har ingen stemmeret. 

Motivation: 
Praksis igennem de sidste år har været, at indkaldelsen udsendes via e-mail, og annonceres på 
hjemmesiden. Det er bestyrelsens ønske at gøre indkaldelse samt alle bilag tilgængelige online, så 
kommunikationen til medlemmerne sikres. Ligeledes er det bestyrelsens ønske, at begrænse udgifterne til 
porto, samt det arbejde som er forbundet med udsendelse af materiale. 
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Vedrørende punkt 6: 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
I ulige år vælges, jvfr. vedtægten: 
Næstformand 
Kasserer 
2 bestyrelsesmedlemmer 
2 suppleanter 
 
 
Bestyrelsen: 
Konstitueret formand Kenneth Bøggild På valg Genopstiller (1 år, valg i utide) 
Næstformand Ledig På valg Skal vælges (2 år) 
Kasserer Mogens Saigal På valg  Genopstiller ikke til posten (2 år) 
Sekretær Martin Glob Ikke på valg Vælges i lige år. 
Bestyrelsesmedlem Søren Christiansen På valg Genopstiller ikke til posten (2 år) 
Konstit. best. medlem Peter Jensen På valg Genopstiller ikke til posten (1 år, valg i utide) 
Bestyrelsesmedlem Ledig På valg Skal vælges (2 år) 
Suppleant Henrik Borch På valg  Genopstiller (2 år) 
Suppleant Ledig På valg Skal vælges (2 år) 
 
 
Til valg indstilles følgende kandidater: 
 
Formand (1 år) 
Vælges normalt i lige år, men er på valg i utide, på grund af konstituering.  
Bestyrelsen indstiller: Kenneth Bøggild  
 
Næstformand (2 år) 
Skal vælges på ny, da tidligere næstformand er konstitueret formand. 
Bestyrelsen indstiller: Søren Christiansen 
 
Kasserer (2 år) 
Mogens Saigal genopstiller ikke.  
Bestyrelsen indstiller: Peter Jensen   
 
Bestyrelsesmedlem (2 år) 
Søren Christiansen genopstiller ikke til denne post. 
Bestyrelsen indstiller: Mogens Saigal 
 
Bestyrelsesmedlem (1 år) 
Peter Jensen genopstiller ikke til denne post. 
Bestyrelsen indstiller: Claus V. Andersen 
 
Bestyrelsesmedlem (2 år) 
Bestyrelsen ønsker at udvide med et ekstra bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen indstiller: Henrik Mütze 
 
Suppleant (2 år) 
Henrik Borch genopstiller. 
Bestyrelsen indstiller: Christina Høgsbjerg Rasmussen  
 
 
 
 
 



 4 

 
Vedrørende punkt 7: 
 
Valg af to revisorer og en revisor suppleant: 
 
To revisorer: 
Anders Fog  På valg, genopstiller 
Bent A. Madsen På valg, genopstiller 
 
Én revisor suppleant: 
Bjarne Nielsen  På valg, genopstiller 
 
 
 
 
Vedrørende punkt 9: 
 
Valg af havnebestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn, hvoraf den ene vælges af samtlige 

medlemmer af Vallensbæk Sejlklub: 
 

Bestyrelsen indstiller til valg: 
Tre repræsentanter der vælges af klubbens indskydere: 
Lennert Larsen 
Peter Linnet 
Ole Simonsen 
 
Én repræsentant der vælges af alle klubbens medlemmer: 
Arne Larsen 
 
 

 


