Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Mariager sejlklub, torsdag den 25. november
kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Mariager sejlklub torsdag den 25. november kl.
19.00 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen
2. Beslutning om etablering af ny bro med bølgeskærm, samt montering af med bølgeskærm på
eksisterende bro. Samlet investering i alt kr. 1.500.000 incl. moms.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen om optagelse af lån på i alt kr. 1.000.000 i henhold til vedtægternes
§ 11.
4. evt.

Valg af dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen
Bestyrelsen anbefalede Eli Schrøder som dirigent for ekstraordinær generalforsamling, og denne
blev valgt.
Eli takkede for valget, og kunne konstatere, at indkaldelsen var varslet & udsendt rettidigt, og
dermed er ekstraordinær generalforsamling accepteret & beslutningsdygtig. Dagsorden blev
gennemgået, og bestyrelsens fortolkning af vedtægter blev fremlagt.
Peter Søndergård gjorde kort indsigelser vedr. opfattelsen / fortolkningen af afstemningen.
Jan forklarede bestyrelsens holdninger, og hvorfor vi er beslutningsdygtig:
Vi fortolker vores vedtægter således, at Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og
afgør ved simpelt stemmeflertal klubben anliggender.
§ 6 Udmeldelse – Eksklusion:Efter forslag fra 2/3 af bestyrelsen eller fra mindst halvdelen af
klubbens medlemmer, når det vedtages på generalforsamlingen med samme majoritet, som er
foreskrevet til ændring af klubbens love, jfr. § 16.
§ 15 Vedtægtsændringer:mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 16 Forenings ophævelse:halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til
forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget
Da der er mindst 3 andre medlemmer til stede der fortolker vedtægterne anderledes, tager vi en
afstemning om bestyrelsens fortolkning.

Ud af de fremmødte var der 39 stemmeberettigede.
For bestyrelsens fortolkning stemte 26 for, 5 imod, 8 stemte ikke.
Punkt 1 er hermed vedtaget.
2. Beslutning om etablering af ny bro med bølgeskærm, samt montering af med bølgeskærm
på eksisterende bro. Samlet investering i alt kr. 1.500.000 incl. moms.
Erik Aggerbo gennemgik igen Havneprojektet, og Jørn Præst fremlagde efterfølgende økonomien i
detaljer.
For beslutning om projekt stemte alle 39 stemmeberettigede medlemmer enstemmigt.
Punkt 2 er hermed vedtaget.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen om optagelse af lån på i alt kr. 1.000.000 i henhold til
vedtægternes § 11.
For bemyndigelse til bestyrelsen stemte 36 for, 3 stemte ikke
Punkt 3 er hermed vedtaget.

4. Evt.
Bestyrelsen sætter projektet i gang, og medlemmerne vil blive informeret om forløbet / status.
Referent Jan Vinstrup

