Invitation

Dato: 18.02.2021

Kære SKS-medlem
På grund af Covid-19 udbruddet har vi desværre flere gange måttet udsætte
2020 ordinære generalforsamlingen, og senest har vi indkaldt til generalforsamling til den onsdag 24. februar fra kl. 19.00.
Imidlertid må vi desværre konstatere, at det endnu ikke er mulig at afholde
denne generalforsamling, hvis vi skal holde os indenfor DIF `s
(Dansk Idræt Forbund ) anbefalinger. Læs link her
Da vi ønsker at give en nærmere orientering om hvad der sker i klubben, har vi
besluttet at afholde et digitalt informationsmøde på samme tidspunkt som for
den annoncerede generalforsamling.
Vi håber at så mange medlemmer som mulig vil deltage i det digitale møde. Vi
vil tirsdag den 23. februar udsende et link til dette møde til alle medlemmer, og
en orientering omkring teknikken ved et sådant møde.
Dagsordenen – jfr. nedenfor - til mødet vil følge strukturen for den dagsorden
vi har til en ordinær generalforsamling, blot tilpasset den aktuelle situation. Vi
har valgt ikke at have en egentlig dirigent, men Hanne Plummer fra bestyrelsen
vil hjælpe med til at styre forløbet. Så snart det er muligt, vil vi indkalde til en
egentlig generalforsamling med mulighed for fysisk deltagelse. Indtil denne
generalforsamling er afholdt, fungerer bestyrelsen som ”et forretningsministerium” for at holde driften kørende. Bestyrelsen vil således ikke tage nye initiativer, der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen vil
fremadrettet altså ikke – på forventet efterbevilling - agere efter forslag, der
endnu ikke er vedtaget. Bestyrelsen vil heller ikke indgå nye aftaler, der ligger
udover den aktuelle drift.
Vi vil på lørdag - den 20. februar - udsende informationer om, hvad der er sket
af væsentlige ting i klubben. I informationen vil dels være, hvad der svarer til en
formandsberetning, dels regnskab for 2020 og 2019. Her på side 3 er en information om Sejlklubbernes nye Restaurant. Har du spørgsmål – på baggrund af det fremsendte materiale eller spørgsmål i øvrigt - er du meget velkommen til at stille dem på det kommende møde. Du må også meget gerne fremsende spørgsmål til os - gerne senest tirsdag 23. februar. Du skriver til
mail@skovshovedsejlklub.dk. Herved får vi mulighed for at give et samlet svar,
hvis der er flere spørgsmål om nærmest samme emne.
Vi håber at du kan deltage i informationsmødet på onsdag den 24. februar,
og vi ser frem til at kunne få afholdt en rigtig generalforsamling snarest.
Vi beklager samtidig den sene information herom.
Skovshoved Havn 7
2920 Charlottenlund

Med venlig sejlerhilsen
Lars Marqvart Jørgensen

Telefon 39 63 61 05
mail@skovshovedsejlklub.dk
Kontortid:
Onsdag 14:00 - 18.00

Dagsorden

Dato: 18.02.2021

1. Valg af dirigent
Hanne fra bestyrelsen vil være ordstyrer
2. Formandens beretning
Formanden vil tage udgangspunkt i den orientering der er fremsendt inden
mødet. Under dette punkt vil der være mulighed for at stille spørgsmål og
modtagne spørgsmål vil blive besvaret.
3. Forelæggelse af regnskab
Regnskabet for 2019 og 2020 er fremsendt forinden. Peter ”Sif” vil gennemgå
hovedtallene, hvorefter der vil være lejlighed til spørgsmål. Modtagne
spørgsmål til regnskab/budget, vil blive besvaret under dette punkt.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for det
kommende år, 2021:
Bestyrelsen følger kontingent strukturen fra 2020, hvilket indebærer følgende:
A-medlemmer
kr. 1.000,B-ungdom
kr. 1.000,C–familiemedlemmer kr. 1.000,- (pr. medlem)
D–støttemedlemmer kr. 1.000,SKS Flåde
kr. 2.000,- (tidl. Sejlerskole / Sejlcenter)
Optagelsesgebyr
kr. 0,5. Behandling af forslag
Da det alene er et informationsmøde udgår dette punkt. Der er i øvrigt ikke
indkommet forslag op til informationsmødet
6. Valg af Formand
Der vil ikke være valg på mødet. Det kan oplyses, at Lars Marqvart Jørgensen
blev valgt som formand i 2019, og er valgt for en 2-årig periode.
Den samlede bestyrelse vil være på vælg til den kommende generalforsamling.
Bestyrelsen består af :
Formand, Lars Marqvart Jørgensen
Næstformand, Kim Bruhn-Petersen
Kasserer, Peter Nielsen
Hanne Plummer
Lars Nordbjærg
Sven Klint Bergh
Søren Moesgård Jørgensen
7. Valg af bestyrelse
Se ovenfor
8. Valg af revisorer
Her er ikke valg. Til info er Ole Dan Jensen, Svend Jacobsen og Flemming Eghoff
(PwC/Partner) klubbens revisorer.
9. Eventuelt

Skovshoved Havn 7
2920 Charlottenlund
Telefon 39 63 61 05
mail@skovshovedsejlklub.dk
Kontortid:
Onsdag 16:00 - 18.30

Sejlklubbernes nye Restaurant

Dato: 18.02.2021

KDY/SKS i Skovshoved havde hen over sommeren en dialog med klubbernes
forpagter - Per Voss - om en opdatering af klubaftalen. Efter en møderække
meddelte Per, at han ikke ønskede, at indgå en ny aftale ud fra de rammer, som
klubberne havde fastsat. I november blev der indgået en ny forpagteraftale
med Peter Mose med overtagelse 1. januar 2021.
I forbindelse med overtagelsen har det været nødvendigt med en renovering
af køkkenområdet, hvilket pågår p.t. og forventes afsluttet medio marts. Såvel
klubberne - som Peter Mose - ønsker så snart som muligt at få gang i
restaurantdriften – og pga. af Covid-19 situationen – er det planen at starte
med ”take away”.
Peter Mose har ønsket at åbne mere op ud mod havnen - på sydsiden - således
at den tidligere personaleindgang mellem Roklubben og Restauranten/KDY-lokalet kommer til at fungere som indgang til et mindre udsalgssted for
Restauranten. Herfra vil det være muligt at afhente ”take away” og købe et
mindre udvalg af restaurantvarer. Klubberne er meget glade for Peters initiativ
og investering heri. Tidligere blev lokalerne anvendt til omklædning for restaurantpersonalet, og der var tillige kontor til forpagteren. Dette kontor er nu
flyttet til det lille nordlokale ved siden af SKS’ kontor.
Det er forventningen, at ”take away”-aktiviteten starter omkring 1. marts.
Så snart vi har en mere præcis dato herfor, vil I høre meget mere herom.
Som noget nyt har Restauranten også ændret navn fra Restaurant Sejlklubberne
til Sejlklubbernes Restaurant.
Der arbejdes på at give restaurantlokalerne og indgangsområdet en opfriskning. Vi ser frem til at kunne vise det for medlemmer og gæster, så snart der er
mulighed herfor – forhåbentligt lige efter påske. Når vi er længere med dette,
vil vi orientere herom.
Da klubberne har måtte investere i køkkenområdet og køkkenaktiviteterne, er
det besluttet ikke at foretage nogen større forbedringer/investeringer i selve
klublokalet – Lokale Syd. Vi ønsker fortsat at renovere dette lokale, men indtil
videre er det sat på hold.
Vi ser meget frem til igen at kunne byde alle velkommen.

Med venlig hilsen
Skovshoved Sejlklub

Skovshoved Havn 7
2920 Charlottenlund
Telefon 39 63 61 05
mail@skovshovedsejlklub.dk
Kontortid:
Onsdag 16:00 - 18.30

