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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aarhus Sejlklub
•
•
•

Dato: onsdag 26. januar 2022
Tid: 18:50
Sted: Generationernes Hus, Multisalen
Thit Jensens Gade 3, 8000 Aarhus Ø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af forslag vedtaget på ordinær generalforsamling 9. september 2021
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Sejlklub
•
•
•

Dato: onsdag 26. januar 2022
Tid: 19:00
Sted: Generationernes Hus, Multisalen
Thit Jensens Gade 3, 8000 Aarhus Ø

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbende år
Godkendelse af revideret regnskab for det forløbende år
Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
Indkomne forslag
a. Bestyrelsens forslag til ændret kontingentstruktur:
i. Bestyrelsen for Aarhus Sejlklub har fået i opdrag af generalforsamlingen at
præsentere oplæg til ændret kontingentstruktur.
ii. Bestyrelsen forslår at nedsætte kontingentet for medlemmer på 24år og derunder
med 50%. Dette gælder uanset hvilken afdeling man er aktiv i.
iii. Kontingentreduktionen forventes at have en udgift på ~kr. 50.000 fordi andre
afdelingers kontingent ikke sættes op tilsvarende.
iv. For ASKU betyder det, at det samlede kontingent reduceres fra kr. 2.325 til kr.
1.688. hvis afdelingen fastholder nuværende aktivitetsbidrag,
v. Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at styrke ungdomsarbejdet ved bl.a. at have en
kontingentbetaling, der er konkurrencedygtig i forhold til de andre sejlklubber i
området.

6. Valg af formand
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg:
a. Kenneth Meier-Andersen, Næstformand. Modtager genvalg
b. Ib Holst-Langberg, Fartøjsinspektør. Modtager genvalg
c. Rene Vester, Sekretær. Modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg:
a. Per Risvang
b. Allan Mogensen
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. På valg:
a. Jesper Andersen, revisor
b. Erik Skov, revisor
c. Gunhild Nors, revisorsuppleant
10. Eventuelt
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Tidsfrister i forhold til klubbens vedtægter
•

Indkaldelse til generalforsamling: 15. december 2021
o

•

Modtagelse af forslag (dagsorden punkt 5): 29. december 2021
o

•

Lagt op på Aarhus Sejlklubs hjemmeside 5. december 2021
Der er kun modtaget forslag fra bestyrelsen omkring ændret kontingent sats

Driftsregnskab, status, budgetforslag, samt forslag til kontingentsatser fremlægges i Aarhus
Sejlklubs klubhus: 18. januar 2022

Fællesspisning før generalforsamlingerne
Traditionen tro har vi fællesspisning før generalforsamlingerne
•
•
•

Tid: 17:45
Menu: Skipperlabskovs
Pris:
o
o

•
•

Øl:
Vand:

kr. 25,00
kr. 15,00

Tilmelding: mail@aarhussejlklub.dk
Seneste tilmelding: 21. januar 2022

Corona/Covid-19
•
•
•

Deltagere i generalforsamlingerne skal kunne fremvise gyldigt Corona pas
Man skal bruge mundbind eller visir, når man ikke sidder ned
Yderligere restriktioner vil kunne påvirke afholdelse af generalforsamlingen. Indtræffer
disse vil Aarhus Sejlklubs medlemmer blive informeret straks efter vedtagelse i klubbens
bestyrelse

På bestyrelsens vegne
Ib Tranberg
Formand
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