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DAGSORDEN  
for  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
søndag, den 24. februar 2019, klokken 14.00 i klubhuset 

 
 

1) Valg af dirigent  

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Vedlagt 

4) Behandling af indkomne forslag 

a) Forslag omkring finansiering af køb og drift af J/70 

Det pålægges bestyrelsen at udarbejde en plan for J-70 projektet, med det formål at indkøb 
og drift af J-70 sportsbåde, fra og med 2020 finansieres uden tilskud fra sejlklubbens økonomi. 
En adskillelse mellem køb/drift af sportsbåde og sejlklubben, kunne være at overføre J-70 pro-
jektet til en selvstændig enhed og dermed adskille den fra sejlklubbens økonomi og ansvar. 

Såfremt udgiften på 65.000 kr. på leje af J-70 ikke fuldt ud i 2019 finansieres ved udlejning 
eller midler fra sponsorer, skal bestyrelsen frigive det manglende beløb fra indbetalte 
donationer. Ifølge årsregnskabet 2017 udgør beløbet 31.844 kr. 

Forslaget er stillet af Erik Petersen, Carsten Holte, Kirsten Frederiksen, Hanne Riber, Poul 
Ingildsen, Kirsten Damsgaard, Henning Arvai, Vibeke Narp, Karen Arvai, Jørgen Holm 
Jørgensen, Jytte Petersen, Erik Frederiksen, Peter Müller, Lisbeth Jørgensen, Knud Kristensen. 

b) Forslag om oprettelse af Kajakskoleudvalg 

Kajakroerne er ved at komme på plads i klubben og udvikle sig der fra. De har et ønske om, 
fast, at arrangere forskellige uddannelser og kurser for kajakroere. I den forbindelse finder de 
det hensigtsmæssigt, at der oprettes et formelt udvalg på linje med øvrige i vedtægtens §13. 

Forslaget er stillet af bestyrelsen. 

c) Forslag om ændring af klubbens navn 

I forlængelse af fusionen af Lynæs Qajaq og Sejlklubben Lynæs nedsatte bestyrelsen i foråret 
2018 et navneudvalg, der fik til opgave at finde et eventuelt nyt klubnavn i stedet for det 
nuværende. Navneudvalget har haft gang i en proces, hvor klubbens medlemmer er blevet 
bedt om at komme med forslag til et nyt navn i løbet af november måned, og i løbet af 
december har kunnet stemme på de navne, blandt de foreslåede, de ville foretrække. 

Navneudvalget lægger på generalforsamlingen de 2 navne frem, som i december-
afstemningen fik flest stemmer: 

1 Lynæs Sejl- og Kajakklub 

2 Sejl- og Kajakklubben Lynæs 

På generalforsamlingen stemmes først om, hvilket af de 2 forslag medlemmerne ville 
foretrække som klubbens navn i fremtiden, hvis klubben skal skifte navn. Denne afstemning 
afgøres ved almindeligt flertal. 
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Derefter stemmes om, hvorvidt klubben skal ændre navn fra Sejlklubben Lynæs til det navn, 
der fik flest stemmer i første afstemning. Vedtagelse af et nyt navn kræver, at det nye navn 
får mindst 2/3 af stemmerne i denne afstemning, da der er tale om en vedtægtsændring. 

Afstemningsproceduren på generalforsamlingen er af praktiske grunde – i samråd med 
juridisk rådgiver – ændret af bestyrelsen i forhold til den beskrivelse fra navneudvalget, 
medlemmerne hidtil har kunnet se på lynaes.dk. 

Forslaget er stillet af bestyrelsen. 

d) Forslag om ekstra betaling i forbindelse med opdatering af klubhuset. 

Et af bestyrelsen nedsat Forskønnelsesudvalg arbejder i øjeblikket med en plan for – over 3-4 
år – at foretage en opdatering af den indvendige del af klubhuset, så huset dels bedre kan 
komme til at passe med den meget aktive brug af huset i de seneste år, dels kan blive ført 
tættere på bygningskravene 2019 med hensyn til f.eks. isolering, og dels kan blive 
vedligeholdelsesmæssigt ajourført, ikke mindst omkring toilet- og baderum. 

Selv om vi måtte vælge at lade en væsentlig del udføre af frivillige klubmedlemmer, vil en 
sådan indsats koste mange penge. Derfor foreslår bestyrelsen, at der, indtil videre i 2019, 
sammen med det ordinære kontingent, betales et ekstra beløb på 10% af kontingentet.  

Det ekstraordinære kontingentbeløb foreslås øremærket til den omtalte opdatering af 
klubhuset, og vil derfor ikke indgå som en ordinær indtægt i budgettet for 2019 men vil blive 
hensat på en særskilt post under passiver benævnt ”Hensat til opdatering af klubhuset”. 

Forslaget er stillet af bestyrelsen. 

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. Vedlagt 

6) Fastsættelse af kontingent  

7) Valg 

a) Formand, vælges lige år, pt. Hans-Kurt Andersen 

b) Næstformand, vælges ulige år, pt. Henrik Pedersen, modtager ikke genvalg 

c) Kasserer, vælges lige år, pt. Lis Lindegaard 

d) Sekretær, vælges ulige år, pt. David Ipsen, modtager genvalg 

e) 2 kritiske revisorer, pt. Poul Ingildsen og Gert Møller 

f) Valg af suppleant til forretningsudvalget, pt. Jytte Petersen 

g) Valg af udvalgsmedlemmer og klubhusforvalter jf. §13 

8) Eventuelt 

 

Jens Chr. Jensens Fond  

1. Fondens beretning 

2. Fremlæggelse af revideret regnskab  

3. Valg af 3 personer til fondsbestyrelsen, som pt. består af Hanne Simonsen, Henrik Wamsler og 
Ejler Borch 

4. Eventuelt 


