
Stiftende Generalforsamling, 2. april I 998

Sejlklubbens Venner, Kerteminde, også kaldet SV

Som det er fremgået af tidligere annoncering i klubbladet, blev der
gjort forsøg på at stifte en ny forening den 2. april 1998. Det kan
straks røbes, at forsøget gik godt. Foreningen blev stiftet. lngen af de
fremmødte havde tidligere været med til at stifte en forening, så det
var med en vis spænding aftenens forløb blev set i møde.

Hervig Bach bød velkommen til de fremmødte, og begrundede kort
årsagen og baggrunden for indkaldelsen til denne stiftende
generalforsamling, på 196 års dagen for slaget på Reden.

En lille arbejdsgruppe havde udarbejdet et uddelt vedtægtsforslag
med kommentarer, og kunne glæde sig over at initiativet havde så

megen interesse, at 15-20 personervar mødt.

Hovmesteren meldte sig som sponsor for drikkevarer under mødet,
hvilket fremover kan opfattes som en tradition ved stiftende
generalforsamlinger.

På Hervig Bachs forslag valgtes Klaus Kold som dirigent. Klaus Kold
takkede for valget og foreslog, at den resterende del af den stiftende
generalforsamling afuikledes med følgende dagsorden:

1 . Fremlæggelse af vedtægtsforslag

2. Godkendelse af vedtægter, og dermed foreningens stiftelse

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

4. Eventuelt

LED INDIKATOR - Dobbeltblink
ng timer - 5 minutter gentagelsesnedtæller
optisk/akustisk angivelse, samt 1 yderligere

. Indtastningsinterval: I min. til 60 min.

: l/10 sekund - Navigationsdrejekrans

Vedtægtforslaget og skriftlige kommentarer hertil, blev omdelt, og
efter en kort læsepause valgte man, at behandle forslaget punkt for
punkt. Det blev til en engageret og til tider langvarig debat, som ikke
skal gengives her i sin helhed. Enkelte punkter skal dog nævnes,
specielt omkring formål, medlemskab og rettigheder, fordi det har
interesse for Kerteminde Sejlktub, og fordi det måske kan forebygge
fejlagtige myter.

I indkaldelsen havde ungdomsformålet været specielt fremhævet,
men er udeladt i SV's formålsformulering, idet denne henviser til, at
SV skal virke til gavn for KS og dermed i overenstemmelse med KS
formålsparagraf, der omtaler en særlig omhu overfor ungdoms-
arbejdet. Formuleringen er udeladt fra SV formålsparagraf, fordi det
er SV's hensigt og formå|, at være underlagt KS's formå!, sådan som
KS til enhver tid har valgt sit formå1.

Formålet med SV er at knytte en venskabsgruppe, som bredt styrker
sammenholdet uanset aldersgrænser, hvorfor formålet ikke specielt
vil adressere'ældre' medlemmer. Det blev kraftigt fremhævet, at det
sr en venskabsforening, som skal gavne og støtte KS, og som ikke
kan træffe afgørelser på områder der hidrører under KS. Dette
gaelder eksempelvis adgang til klubhus og klublokaler samt
udsendelse af klubblad. Dette er KS' aktiviteter og kun KS kan give
rettigheder hertil.

Medlemskab af SV kan således ikke erstatte medlemskab af KS, og
kan ikke give rettigheder som er knyttet til KS medlemskab. Hvis
noget sådan sker, kan det kun være på KS'egen foranledning.
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Der ønskes en ansvarlig bestyrelse der gennem sin egen
stillingtagen, kendskab til hver enkelt medlem og omhu med
varetagelsen af formålet, sikrer at medlemskabet er i over-
enstemmelse med foreningens hensigt.

Der var fra flere sider sympati for en motiveret kontingentfastsættelse
relateret til KS aktiviteter. Bestyrelsens forslag til kontingent og
budget skat motiveres og tilknyttes bestemte formåI, så SV kan være
med tilat støtte en udvikling som gavner KS.

Kerteminde Sejlklub tiltrådte ved Formanden, at SV repræsenteres i

repræsentantskabet på lige fod med havnefesten, og KS's
repræsentation i SV bestyrelsen (taleret uden stemmeret).

Den stiftende generalforsamling var ved afstemning enig om
vedtægterne og den fortolkning soryt skulle ligge til grund for
foreningen Sejlklubbens Venner, og foreningen var hermed stiftet den
2. april 1998 kl 20.57.

Forsamlingen valgte følgende bestyrelse, som i overenstemmelse
med foreningens vedtægter, selv konstituerer sig på et senere
bestyrelsesmøde.
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Vidste du rt der på havnen I Rudkøbing ligger et fuldt moderne sejlloft.
- der producerer sejl afmeget høj kvalitet
- til alle bådtyper
- at alle vore sejl er designet og skåret på vort nye C.AD-C,A,M ånlæg

- Tursejl - Kapsejladssejl - OldtimerseJl

Rulleanlæg - Riggerarbejde - Udstyr - Reperationer - Service
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Med Danske PC kan De gd i banken,

ndr det passer Dem
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Bestyrelsesmedlemmer: Annelise Bryld

Ralf Hansen

Hervig Bach

Helge Jacobsen

Henning Wind-Hansen

Jørgen Holm

Revisorer: Lars Kold

Revisor suppleant Poul K. Millgård

Supl. revisor Suppleant: Hanne Nielsen

På omdelte medlemslister blev indskrevet 25 medlemmer som
forenin gens stiftelsesgrund lag.

Aftenen sluttede af med, at Hervig Bach takkede dirigenten for god
og myndig ledelse, og Gorm Larsen huskede, som formand for
Kerteminde SejlKub, at udbringe et trefoldigt hurra.

Jørgen Holm

Døgnvagt biltlf. 40 28 54 6'l . 40 37 26 61

Kontakt aut. kloakmester Ole Erlandsen

55 32 33 51
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