
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Randers Sejlklub onsdag den 

19. august 2020 kl. 19.00 
 

Dagsorden 

1.  Valg af dirigent og protokolfører 

2.  Bestyrelsens beretning 

3.  Beretning fra udvalg 

4.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

5.  Indkomne forslag 

6.  Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 

7.  Valg til bestyrelsen og to suppleanter for denne. 

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9.  Eventuelt. 

10.  Forslag til vedtægtsændring – se nedenfor 

 

På valg er Niels Nielsen, Tine Bræmer-Jensen og Marianne Kristensen. 

Suppleanter til bestyrelsen: På valg er Finn Svendsen og der skal vælges en suppleant mere. 

Revisorsuppleant: På valg er Henning Andersen. 

 

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til: 

E-mail: niels@itj.dk eller pr. brev til: 

Niels Nielsen, Bjellerup Allé 2, 8930 Randers N. 
Skal være Niels i hænde senest den 5.august 2020.  
 

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal medlemskontingent for 2020 være betalt. 

Aftenens program 

Kl. 18.00 Klubben er vært ved en ret aftensmad inklusiv en øl eller vand. 

Kl. 19.00 Ordinær generalforsamling 

 

 

Tilmelding til spisning skal ske til Marianne Kristensen.  

E-mail: mk@anatur.dk  

Eller tlf. 20 28 34 72 

Senest tirsdag den 11.8.2020 
 

Ændring af vedtægter punkt 10. 

Den eneste ændring er, vi bliver nødt til at flytte datoen for Generalforsamling fra april til 

marts. 

Årsagen til vedtægtsændringen er, at vi – som noget nyt – skal aflevere et godkendt regnskab 

til Randers Kommune senest 31.3. 

Det giver ændring til § 6 og §12 – se nedenfor. 

 

De gældende vedtægter kan findes på vores hjemmeside 
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§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i 

alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned. Indkaldes med 

mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Desuden bekendtgøres generalforsamlingen 

ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden. 

 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 

før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. 

 Stemmeret har alle aktive medlemmer, frimedlemmer og æresmedlemmer, som har været medlem af klubben i 

de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent restance.  Forældre til børn under 18 

år har stemmeret på deres børns vegne. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  

§ 12 REGNSKAB 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 
 Regnskabet føres af klubbens kasserer under bestyrelsens ansvar og skal fuldstændig opgjort og afsluttet 

forelægges klubbens revisor senest den 1. marts. Inden generalforsamlingen i marts fremlægges det 

reviderede regnskab for bestyrelsen til underskrift 


