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Ekstraordinær generalforsamling d. 4. november 2021 kl. 19.00

i klubhuset

Dagsorden
1. Valg af dirigent: Erik Friis
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling (EGF) var sket i
henhold til klubbens love og at EGF derfor var beslutningsdygtig. Forslag kunne vedtages med
kvalificeret flertal ved 2/3 af de afgivne stemmer.
2. Forslag om opløsning af Skovshoved Sejlklubs Fond
Der blev stemt om bestyrelsens forslag om at opløse Skovshoved Sejlklubs Fond. Blandt de
fremmødte var der 24 stemmeberettigede A-medlemmer samt 3 fuldmagter fra stemmeberettigede
A-medlemmer. Der blev afgivet 27 stemmer: 26 stemmer for og 1 stemme imod. Forslaget blev
dermed vedtaget. Skovshoved Sejlklubs Fond opløses.

Fondens formue udgør ca. kr. 1.450.000. Efter udgifter til gebyrer og betaling af skat forventes
beløbet at være ca. kr. 1.400.000. Der var bred enighed om, at pengene hovedsageligt skal bruges
til det formål, som oprindeligt var tanken med fondens stiftelse, nemlig noget varigt, som også
kommer klubben til gode på lang sigt.
Det blev foreslået, at beløbet afsættes på en særskilt konto i regnskabet.
Bestyrelsen har foreløbigt drøftet at bruge pengene som delvis støtte til følgende formål:
-

Nyt Sejlerskur på jollepladsen
Klubbens 100-års jubilæum i 2022
OL-projekt med Frederik Rask og makker i 49’er
Indretning af klubrummet
Investering i SKS’ flåde
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3. Information om SKS’ 100-års jubilæum i 2022
Bestyrelsen informerede om planerne for SKS’ 100-års jubilæum i 2022. For at sikre en god
planlægning og en vellykket fejring af jubilæet nedsættes en række udvalg, som hver har en
repræsentant fra bestyrelsen som tovholder. Derudover skal der - blandt medlemmerne - findes en
formand for hvert udvalg. Alle er velkomne til at melde sig til et eller flere af følgende udvalg
(bestyrelsesrepræsentant i parentes):
-

100-års festen (Lars Marqvart Jørgensen)
Jubi-kapsejlads i august (Anders Graversen)
Kapsejlads/sejlsport (Kim Bruhn-Pedersen)
Sejlerskolen (Hanne Plummer)
Ungdom (Lars Nordbjærg + Anders Graversen)
Kommunikation (Søren Moesgaard)
Jubilæumsskrift (Peter Nielsen)
Økonomi (Peter Nielsen)
Koordinationsudvalg (Sven Klint Berg + Lars Marqvart Jørgensen)

Peter Nielsen vil være koordinator på et jubilæumsskrift i bogform, og alle er velkomne til at
bidrage med materiale til bogen, så den afspejler SKS’s 100-års historie.

I øvrigt er alle gode idéer til fejring af jubilæet velkomne.
Det blev bl.a. foreslået
- At der bliver lavet et SKS 100-års flag, som kan hejses på molen ved særlige begivenheder og
en jubilæums-klubstander til medlemmernes og klubbens både.
- At der oprettes et særligt MobilePay nummer, hvor bidrag til jubilæet kan indbetales
- At der bliver lavet en særlig jubilæums-mailboks, hvor al mailkorrespondancen kan foregå

Lørdag d. 20. august 2022 er der jubilæumsfest i klubben.

Referent: Hanne Plummer

Godkendt af dirigent Erik Friis d. 28/11 2021

