
    
     18.01.2022 

 

                        Generalforsamling 2022 
 

Tirsdag den 15’ marts 2022 kl. 19.00 i kantinen, HR Udviklingshuset, Skolevej 4.  
(Tidligere Havnbjerg skole) 

 
1. Valg at dirigent 

 
2. Formandens og udvalgenes beretning 

 
3. Regnskab for 2021  

             
4. Indkomne forslag: 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen inden tirsdag 
den 8’ marts. 

 
Forslag fra bestyrelsen: 2 stk. vedtægtsændringer i §5. 
 
1. Sløjfning af dette afsnit. *(Se begrundelse nederst) 

 

Aktive medlemmer, der ikke mere har båd kan søge om at få kontingentet nedsat til det til enhver tid 

gældende kontingent for passive medlemmer. Nedsættelsen træder i kraft fra og med den 

efterfølgende kontingentopkrævning. 
 

2. Betalingsperiode for kontingent og pladsleje ændres til februar måned. *(se begrundelse nederst) 
 

 
5. Fastsættelse af kontingent og indskud for 2022 og 2023 * (se bemærkninger nederst) 

 
            Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Aktivt medlemskab 1200 kr. 

Passivt medlemskab 200 kr. 

Indskud foreslås uændrede. (11.000 kr. for køl/motorbåd og 2.750 for joller) 

 
6. Valg af formand 

 
På valg er: 
 
Jørgen Thomsen    

 
  



7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 
Bestyrelsen, på valg er: 
 
Anders Bruun  
Elmo Hansen 
Kent Münch  
Palle Brock 
 
Valg af 2 suppleanter, på valg er: 

  
Leif Møller 
Søren Thomsen 
 
Valg af revisorer, på valg er: 
 
Benny Vikke Madsen 
Jens Kristensen 
 

8. Valg til udvalg: 
 
Juniorudvalget, på valg er:  
 
Lene Thomsen 
Pia Troelsgaard Mosekjær 
 
Kapsejladsudvalg, på valg er: 

 
Linda Maron (Kontaktperson) 
Bjarne Jepsen 
Kent Münch 
John Jørgensen 
 
Kajakafdelingen, på valg er:  
 
Bent Jollmann (Kontaktperson) 
 
Festudvalg, på valg er: 
   
Doris Harvest (Kontaktperson)   
Else Sørensen 
Jørgen Sørensen 
 
Knobet, på valg er: 
 
Edith Nielsen   

Kirsten Jørgensen    

 

 

9. Eventuelt 

 

 



 

Bemærkninger til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 

 

1. Dette afsnit er en reminiscens fra tiden, hvor Dyvig Bådelaug udelukkende bestod af bådejere som 

havde brug for en havneplads. I dag er vi en alsidig sejlklub, som ud over bådejere også omfatter 

kajakroere, gaster uden båd og medlemmer, som har brug for et målerbrev. Det er dybt uretfærdigt 

hvis det kun er en del af medlemmerne, som kan opnå denne rabat på 83% i kontingentet. Det vil 

på sigt være ødelæggende for vores økonomi.  

Der er i dag 2 medlemmer, som er omfattet af denne rabatordning, og det vil der ikke blive ændret 

på, hvis forslaget bliver vedtaget. 

 

2. Betaling af klubkontingent, pladsleje mv rykkes frem til ultimo februar. På den måde sikrer vi, at 

det kun medlemmer, der har betalt årets kontingentet, som kan møde frem og deltage i den 

ordinære generalforsamling. Som en konsekvens af denne ændring kommer generalforsamlingen 

fremover til at beslutte størrelsen af kontingent og indskud for det efterfølgende år. 

 

3. Hvis vedtægtsændring vedrørende betalingsfrist ikke vedtages, skal der kun stemmes om beløbene 

vedrørende 2022. (Punkt 5 på dagsordenen.) 

 

Bestyrelsen. 


