Generalforsamling i Club 101
søndag 14. juni 2009 i KDY, Rungsted Havn
13 både var repræsenteret
DEN 2 (Kisser), 15 (Jesper), 21 (Henrik), 45 (Kasper), 69 (Rolf+frue), 125 (Søren), 134
(Nicolai), 283 (Haagen), 285 (Anders og Mads), 300 (Svend Erik+frue), 304 (Peter), 358
(Lars+frue), 400 (Lars)
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Lars Ranggard (358) blev valgt til dirigent. Sussie Grevsen (358) referent
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen (GF) var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning
Læs beretningen på denne adresse vores hjemmeside.
Bemærkninger til beretningen: Kasper efterlyste dialog med medlemmer uden for Rungsted og
opfordrede medlemmerne til at komme med input til bestyrelsen – gerne på GF, da flere
’udenbys’-havne (Havnsø, Jyllinge, København og Helsingør) var repræsenteret.
Beretningen blev godkendt med applaus.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kasper fremlagde regnskabet (se det på vores hjemmeside) med bemærkning om, at den
væsentligste afvigelse mellem budget og regnskab var medlemstallet (desværre faldende).
Bemærkninger til regnskabet: Lars (358) spurgte til rykkerprocedurer, hvortil Kasper oplyste,
at han rykkede 2-3 gange, helst på mail. Lars tilbød at tage tjansen som opringer for klubben,
når der fremover skal rykkes.
Haagen (283) spurgte, om klubben sender girokort ud. Det gør klubben ikke, da det er
uforholdsmæssigt dyrt at have en girokonto.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
4. Fastsættelse af kontigent for det kommende år
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr. Vedtaget med applaus.
5. Behandling af indkomne forslag
Et forslag (gentaget fra sidste års GF) fra bestyrelsen om ændring af klubbens regnskabsår, så
det følger kalenderåret, blev fremlagt af Kasper.
Forslagene kan ses efter beretningen i dette dokument.
For forslaget stemte 13, ingen stemte imod. Forslaget blev vedtaget, da GF var
beslutningsdygtig med over 1/3 af klubbens medlemmer repræsenteret. Applaus.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
På valg var Steen Hvid (335) og Lars Gottfredsen (400).
Steen ønskede ikke genvalg. Jørgen Tjellesen (329) blev foreslået og valgt. Vi takker Steen
mange gange for hans engagement i 101-klubbens bestyrelsesarbejde. Lars (400) vil gerne
tage en periode til og blev genvalgt.
Bestyrelsens suppleant er fortsat Karsten (52) fra Århus. Alle valgt med applaus.
7. Valg af revisor og suppleant
Den nuværende revisor, Jan Eggers (95), var villig til genvalg; det samme var
revisorsuppleanten Louis (2). Begge blev valgt med applaus.
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Eventuelt
* Kisser (2) efterlyste hjælpere blandt 101-sejlerne til to store sommerstævner i KDY-regi. Det
ene gælder VM i 470 for mænd og kvinder den 20.-29. august i Rungsted. Her er behov for
hjælp til opbygning fra den 15. august frem til stævnstart, for hjælp under stævnet og i
dagene efter stævnet. Læs mere her: worlds470.kdy.dk
Det andet gælder IKC (International Knarr Championship), der finder sted den 8.-15. august i
Skovshoved. Henvend dig til Kisser (kisser at tdcadsl.dk), hvis du er interesseret.
* Lars (358) var roste formandens (134) 101-hjemmeside. Han havde dog et ønske om, at der
minimum 1 uge før tilmeldingsfrister til stævner blev udsendt en mail-reminder – mange
glemmer ganske enkelt, hvornår de forskellige (og ganske få) stævner er, så det gælder om at
passe godt på dem og få så mange med som muligt.
* Svend Erik (300) synes, at klubben/bestyrelsen kunne gøre mere ud af årets
danmarksmester ift. promovering af 101-klubben(s både), da Jan Møller (323), der vandt i 08,
er et kendt ansigt.
* Jesper (15) foreslog, at vi lagde DM i RUngsted for at få så mange med som muligt – selvom
Kerteminde ville være et mere centralt – landkortmæssigt set – bud. Man skal tage mange
dage ud af kalenderen for at deltage, når det ligger (helt omme) i Hellerup.
* Henrik (21) havde samme problem og efterlyste mulighed for at låne en (Rungsted-)båd og
evt. selv tage sejl med til stævner. Bestyrelsen vil arbejde videre med hvilke muligheder, vi
kan stykke sammen i den retning og opfordrede alle, der er interesseret i lånemulighed, til at
give en melding til bestyrelsen.
Efter en times god-ro-og-orden-GF gik alle (og flere kom til) videre med morgenmad og
stortrim.
Således oplevet,
Sussie Grevsen
Referent
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Forslag til Ændring af regnskabsår og tilhørende rettelse af vedtægterne for Club 101 til
behandling på generalforsamling under pkt. 5 ”behandling af indkomne forslag”.
Bestyrelsen foreslår at klubben ændrer regnskabsåret så det følger kalenderåret 1. januar
til 31. december.
Årsagen er at det vil lette administrationen og give klubben en højere fleksibilitet mht.
afholdelse af generalforsamling. Tilmed vil vi undgå at kontingentindbetaling kommer til at
falde tæt på årsafslutningen, hvorved vi undgår at skulle korrigeres for indbetalinger der
falder inden den nuværende dato for regnskabsafslutning 30. April.
Som følge af dette forslag skal vi i praksis vedtage at ændre nogle datoer i klubbens
vedtægter. Vi foreslår følgende vedtægtsændringer der hver især kan vedtages
uafhængigt, men samlet vil give en mere fleksibel drift og mulighed for afholdelse af
generalforsamling samt mulighed for at modtage forslag fra medlemmerne til behandling
på generalforsamlingen:
1) Vedtægterne pkt. 4. Kontingent. ”Klubbens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april”
ændres til ”Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december”
2) Vedtægterne pkt. 4. Kontingent. ” Bestyrelsen skal inden 15. maj afgive
driftsregnskab og status for det foregående år til revisorerne” ændres til
”Bestyrelsen skal inden 1. oktober afgive driftsregnskab og status for det
foregående år til revisorerne. Vedtægterne pkt 5. Ordinær generalforsamling.
”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. september” ændres til ”
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. november”.

3) Vedtægterne pkt. 5. Ordinær generalforsamling. ” Forslag, der ønskes behandlet
under punkt 5 skal være formanden i hænde senest 1. juni og udsendes til
medlemmerne inden 1. juli.” ændres til ”Forslag, der ønskes behandlet under punkt
5 skal være formanden i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen. Indkomne
forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 3 dage inden
generalforsamlingen.”
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