
     Rønbjerg Sejlklub    
 

Referat af generalforsamling 
 

Onsdag den 18. august 2021 kl. 19.00 i klubhuset 
 
 
1.Valg af dirigent – Jens Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig, idet indkaldelsen til generalforsamlingen overholder de 14 dage, som er anført i 
vedtægternes §9. Der deltog 24 medlemmer. 
 
2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev enstemmigt godkendt. 
 
3: Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år – Vagn gennemgik det reviderede regnskab 
som blev enstemmigt godkendt. 
 
4: Udvalgenes beretning. 
 
Ungdomsafdelingen: 
Lars Stoklund, aflagde beretning for ungdomsafdelings 2020 sæson, Beretningen godkendt 
 
Aktivitets udvalg: 
Jens Mogensen fortalte om udvalgets afholdte aktiviteter som i 2020 var begrænsede grundet 
Corona. Beretningen godkendt 
 
Sejladsudvalg: 
Jens Christensens orienterede om udvalgets aktiviteter i 2020. Beretningen godkendt. 
 
Materialeudvalg 
Karl Knudsen berettede om udvalgets aktiviteter. Beregningen godkendt. 
 
5: Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 
 
6: Fastsættelse af kontingent 
Kontingent fastholdes på 2020 niveau..  
 
 
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var Torben Juul Nielsen, som blev genvalgt for en 2 årig periode.  
 
8: Valg af formand 
Lars Stoklund blev genvalgt som formand. 
 
9: Valg af to suppleanter til bestyrelsen  

a. 1. suppleant Ole Jensen 
b. 2. suppleant Jens Mogensen 

 
10: Valg af revisorer 

a. Revisor 1 Per Hansen 



b. Revisor 2 Karen Steffansen 
c. Revisorsuppleant Jørn Iversen 

  
11:Valg af ungdomsleder 

Det var ikke muligt af finde ny ungdomsleder, Lars er konstitueret og kom med en opfordring 
til at man melder sig eller hjælper med at finde kandidater til posten som ungdomsleder.  
 

12: Nedsættelse af udvalg 
Aktivitetsudvalget 
Jens Mogensen, Ole Jensen, Martin Corydon, Helle Niss og Jens Thomsen 
 
Sejladsudvalg 
Jens Christensen 
 
Sejlerskole  
Per Hansen, Jens Christensen, Vagn Spangsege og Jens Mogensen  
 
Materialeudvalg 
Kurt Jensen og Karl Knudsen. 

 
 
 
13: Eventuelt 
 
Der blev ytret ønske om at der udarbejdes en form for velkomst procedure for nye medlemmer 
omkring klubbens organisering og praktiske forhold på havnen 
 
Datoer for bådoptagning er aftalt til lørdag den 09.10 og lørdag dag den 30.10 
 
Lars orienterede om planerne for reducerede bro åbninger og spærretider. De berørte kommuner 
bakker op om sejlernes modstand mod reducerede åbninger. 
 
 
 
Bestyrelsen. 


