Generalforsamling 23-02-2020 kl. 10 i klubhuset
Vi forsøger i år at komme med nogle nye tiltag i forbindelse med generalforsamlingen for at gøre den mere
spændende med mest fokus på fremtiden. Dagsordenen er bragt i Klubnyt januar.
I stedet for at udvalgsformændene læser beretning op, kan du i stedet læse beretningerne her ved at klikke
på link til de enkelte beretninger. Du er velkommen til at stille spørgsmål til beretningerne under
generalforsamlingen.
Beretning fra…….
Aktivitetsudvalg
Klubhusudvalg
Havneudvalg
Korshavnbroen
Lystbådehavnen
Mentorordning
Ungdomsafdelingen
Sejlerskolen
Vi plejer at uddele et stort antal regnskaber på bordene, som efter generalforsamlingen kan samles ind igen
og smides ud. Det er jo ikke særlig miljøvenligt. Derfor får du her link til regnskabet, så du har mulighed for
at studere det på forhånd. Kassereren vil gennemgå de vigtigste oplysninger på storskærmen, hvor du også
har lejlighed til at stille spørgsmål. Det samme gælder budgettet.
Du har link til regnskaberne her:
Årsrapport for Odense Sejlklub
Budget 2020 for Odense Sejlklub
Vi skal fastlægge kontingenter og takster for 2020. På grund af store udfordringer med at skaffe
instruktører og trænere foreslår bestyrelsen et særligt kontingent for instruktører og trænere i sejlerskolen
og ungdomsafdelingen uanset alder med samme kontingent som familiemedlemmer.
Ud over det foreslår bestyrelsen uændrede takster i 2020.
Under indkomne forslag foreslår bestyrelsen en opdatering af vedtægterne. Det er blevet til en lidt kraftig
rustbanken, så det kan være lidt svært at overskue. Derfor er der er der ud over de foreslåede vedtægter
både lavet en læsevejledning og et sammenlignende dokument, hvor de nye og gamle tekster er sat over
for hinanden.
Vi håber på den måde at kunne hjælpe på forståelsen. Formanden vil naturligvis gennemgå forslaget på
storskærmen i det omfang, som der er behov for. Du får de 3 link til dokumenterne her:

Læsevejledning
Sammenligning mellem gamle og foreslåede bestemmelser
Det samlede forslag til nye vedtægter
Under drøftelser af planer for klubbens virksomhed kan vi forhåbentlig få en rigtig god debat om klubbens
fremtid. Det er især her du kan komme med dine gode ideer og give din menig til kende om bestyrelsens
forslag.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Husk efter Generalforsamlingen!
Vil Odense Sejlklub til de fremmødte deltagere, som noget nyt byde på lækker Skipperlabskovs med
tilbehør. Du skal dog selv betale for drikkevare til normal klubpris.
Hvis du ønsker at gøre brug af tilbuddet, skal tilmelding ske på e-mail eller SMS til klubbens sekretær:
Henning K: Sørensen sekretaer@odensesejlklub.dk Mob. 23200495
Seneste tilmelding: Tirsdag, den 19. februar 2020.
På bestyrelsens vegne
Tom V. Kaspersen

