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ASK ekstraordinær generalforsamling 10.03.2022 
 

1. Valg af dirigent. 
Jesper Andersen blev valg som dirigent. 
Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 
 

2. Behandling af forslag vedtaget på GF 09.09.2021 
a. Nuværende ordlyd af §5, stk. 2: !2. Ved indmeldelse efter 1. september 

betales halvt kontingent for den indeværende kontingentperiode.” 
Ændringsforslag til ny ordlyd af §5, stk. 2: !2. Ved indmeldelse efter 1. juli 
betales halvt kontingent for den indeværende kontingentperiode.“  
Forslaget blev vedtaget med 82 stemmer for og 2 imod. Forslaget kan dog 
ikke endeligt vedtages, da der ikke var 20% af medlemmerne fremmødt, men 
skal af bestyrelsen tages op på en ekstraordinær generalforsamling (evt. lige 
før den ordinære generalforsamling). 

Forslaget blev vedtaget. 
 
ASK ordinær generalforsamling 10.03.2022 
 

1. Valg af dirigent. 
Jesper Andersen blev valgt som dirigent. 
Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Der var fremmødt 90 stemmeberettigede. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Formanden gav et tilbageblik i billeder og fortællinger om Aarhus Sejlklubs DNA, hvad vi 
kommer af, og hvad vi står for - sejlsport, ungdomsarbejde og et aktivt klubliv. Alle 
medlemmer har modtaget beretningen pr. mail. 
DS siger om ASK, at vi er en ¨ambitiøs og veldrevet klub¨. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år. 
Regnskab blev gennemgået ved kasserer. Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
Se pkt. 5. 

5. 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 foreslår at nedsætte kontingent for medlemmer på 24 år 
og derunder med 50%. Dette gælder uanset, hvilken afdeling man er 
aktiv i. 

iii. Kontingentreduktionen forventes at have en udgift på ca. 50.000 kr. 
fordi andre afdelingers kontingent ikke sættes op tilsvarende. 

iv. For ASK-U betyder det, at det samlede kontingent reduceres fra 2.325 
kr. til 1.688 kr. hvis afdelingen fastholder nuværende aktivitetsbidrag. 
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v. Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at styrke ungdomsarbejdet ved bl.a. 
at have en kontingentbetaling, der er konkurrencedygtig i forhold til 
andre sejlklubber i området.  
 

Pkt. 4 og 5 behandles sammen. 
Budget blev godkendt med bemærkninger om særlig fokus på ungdom og talentudvikling 
samt at der må forventes en øget udgift til brændstof på omkring 100.000 kr. det kommende 
år. Forslaget blev vedtaget. 
 

6. Valg af formand. 
Ib Tranberg blev valgt som formand. 
 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg: 
a. Kenneth Meier Andersen, næstformand. Genvalgt. 
b. Ib Holst-Langberg, fartøjsinspektør. Genvalgt. 
c. Rene Vester, sekretær. Genvalgt. 

 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg: 

a. Allan Mortensen. Genvalgt. 
b. Per Risvang. Genvalgt. 

  I kraft af stemmetal er Allan 1. suppleant. 
 

9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. På valg: 
a. Jesper Andersen, revisor. Genvalgt. 
b. Erik Skov, revisor. Genvalgt. 
c. Gunhild Nors, suppleant. Genvalgt. 

 
10. Eventuelt. 

Det synes problematisk at skelne mellem aktivt medlemsbidrag og pladshaverbidrag i 
Holdsport. Dog er der pt. ingen bedre løsninger. 
 
Havneudvidelsen - trafikhavnen. Er ikke drøftet i bestyrelsen, men bestyrelsen vender sagen 
på førstkommende møde med henblik på at tage sagen videre til rette forum. 
 
Sejlklubben Bugten takker for invitationen til GF. 
 
 
16.03.2022 
Referent      Dirigent 
Mia Krogh      Jesper Andersen 


