
 

 

                                   

Referat Ekstraordinær Generalforsamling 2019 
Skive Søsports Havn 

Afholdt den 12. december i Skive Sejlklubs lokaler 

 
Velkomst ved formanden 

Henrik Svenningsen (HS) bød velkommen og gennemgik dagsorden. 
 
Valg af dirigent og stemmetæller 

Bestyrelsen foreslog Anders Kaastrup Olesen (AKO) som dirigent. 
Der var ingen modkandidater, og Anders Kaastrup Olesen blev valgt. 
 
AKO takkede for valget og konstaterede, at forsamlingen var lovligt indvarslet, idet der var udsendt mail 
med indkaldelse pr. 11. november 2019, hvilket i henhold til foreningens vedtægter er inden for 4 uger. 
 
Der skulle mindst være 1/3 af medlemmerne fremmødt for at være beslutningsdygtige (svarende til 87 
medlemmer ud af 261 aktive). Det konstateredes, at der var 69 medlemmer fremmødt, hvilket betyder at 
der ikke kan vedtages en endelig beslutning i aften. Dog skal mindst 2/3 af de fremmødte (svarende til 46 
medlemmer) stemme JA, for at et forslag kan vedtages og der skal indkaldes til ekstra ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
AKO foreslår Camilla, Kåre samt Niels Peter som stemmetæller. 
 
Behandling af indkomne forslag 

HS gennemgik de udsendte præciseringer til forslaget der skulle stemmes om, efterhånden som man 
kom frem til de enkelte punkter.  
Der blev svaret på de få spørgsmål der blev stillet. Der var en vis bekymring for brugen af GTL FUEL på 
ældre motorer, bla. BUKH og YANMAR. HS pointerede, at SSH ikke er bundet på GTL eller noget andet, 
trods ”etableringslånet”, men kan vælge både at have GTL og Marine-diesel eller Diesel/Benzin.  
Der kommer det i tankene, som flertallet af medlemmerne ønsker ved en senere afstemning.  
 
DEL 1: Bemyndigelse til at anvende op til kr. 900.000 ekskl. moms. 
Forsamlingen ønskede en skriftlig afstemning. (Grå stemmeseddel). 
Forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for. (12 imod, 2 blanke). 
 
DEL 2: Brug af tilbud på op til kr. 200.000 fra fond. 
Forsamlingen ønskede ikke en skriftlig afstemning. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 69 stemmer for. 
 
DEL 3: Brug af ”etableringslån” på kr. 150.000 fra brændstof leverandør. 

Forsamlingen ønskede en skriftlig afstemning. (Rød stemmeseddel). 
Forslaget blev vedtaget med 49 stemmer for. (19 imod, 1 blank). 
 
Afslutning. 

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden samtidig med, at den 
ekstraordinære generalforsamling blev erklæret afsluttet. 


