Generalforsamling d. 8. november 2014
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen forslår Leif Vestergård
Leif Vestergård takker for valget
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Rettelse til indkaldelsen - Valg til bestyrelsen, der er 4 på valg i stedet for 3.
2. Formandens beretning samt beretning fra afdelingerne.
Som formand for en lille klub er det svært at stå og fortælle en spændene historie som i
ikke allerede kender.
Jeg vil starte med at sige TAK, TAK til jer alle sammen. Vi sidder her en lille lukket kreds,
samlet om en ting at drive en Sejlklub, en sejlklub i Midtjylland i manges øre er det
umuligt.
Men vi gør det, og vi gør det godt.
Vi laver igen i år Limfjordskredsens største stævne her i Sunds med 63 sejler og 101
deltager til spisning og hygge lørdag aften, og vi er kun 48 aktive medlemmer.
Vi afholdte en Sommercamp i samarbejder med Ringkøbing sejlklub, mange tilmeldte og
med stor beundring fra Dansk Sejlunion.
Vi hjalp Skive sejlklub med at afvikle deres stævne, vi stiller både med stævneleder, to
baneleder og bemanding til en hel bane.
Ja, Limfjordskredsen så meget tynd ud uden os.
Vores sejler ja de klare sig også rigtig godt, vi har i år haft Rune i Zoom til både VM og
EM, Jesper i Europa også til VM og EM, og flere sejler tæt på.
Vores optimister har også vist tegn til at de kan og vil drive det til noget stort. De har lige
som de store joller sejler deltaget i flere stævner uden for kredsen, de har blandt andet
været i Vejle, Horsens, Århus, Nappedam, Kaløvig, m.f.
De har også taget pokaler med hjem og nu har vi 2 B optimister Jesper, Jacob og der er
flere på vej, så vi kan være stolte af vores Sunds Sejler lige fra de små forsigtige til de
store rødder.
Men alt dette kommer ikke af sig selv det kræver træner, hjælper, støttende og
forstående forælder, det vil jeg gerne sig jer tak for, det får vi også brug for i 2015.

Surfafd. Ole Stampe


Der har ikke været så mange surfere her på søen, de tager andre steder. Der har
været afholdt 2 klubture



Afholdes af Jensen Cup løbende hen over året, samt Klubmesterskab som blev
afholdt i Hvide Sande i år.



Hjalp til ved afholdelses af Ranglistestævne i Ringkøbing surf klub.

Kølbåde. Leif Vestergård
De større både som ikke kan være her i Sunds, holder til i Glyngøre 9 både i alt. Der
afholdes 2 tur i løbet af året - forårs- og efterårstur, og alle over 16 år er velkommen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse samt budget 2015. Annette/Aksel
Der er en stor regning på vand - vi betaler indtil nu for vandet på de offentlige toiletter,
der kommer måler på både vand og el.
Kommentar til bilag vedr. køb. - der er købt nye sejl til optimistjollerne
Regnskabet er godkendt
4. Fastsættelse af kontingent. Uændret
5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag.
6. Valg til bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer på valg:


Inge Meedom: ønsker ikke genvalg. Kandidat stillet af bestyrelsen - Henrik Andresen



Alex Merrild Andersen, ønsker ikke genvalg: Kandidat stillet af bestyrelsen - Karsten



Christina Christensen, ønsker genvalg



John Fenger, ønsker genvalg

Suppleanter:


Ole Stampe og Jette Brink: Genvalgt

7. Valg af revisorer: Leif og Kirsten
8. Eventuelt:


Uddeling af Medhjælper og Trivselspokal
Uddeles til personer der gør noget speciel og der udadtil gør en masse for klubben
Trivselspokal - Peter H, Medhjælper pokal- Jytte



Forslag om at lave en pumpe til at trække vandt op fra søen - til at vaske alle jollerne med, når
de har været på vandet.

