STRANDPARKENS BAADELAUG
ISHØJ HAVN
DAGSORDEN GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 26. august 2020 kl. 18.30-21.30
i Ishøj Idrætscenter,
Vejledalen 17, 2635 Ishøj.
Punkt 1

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Punkt 2 A

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Punkt 2 B

Status på ansættelse af ny havnefoged. (bilag 1 pkt.6)

Punkt 3

Forelæggelse af reviderede regnskab for det 2019 til godkendelse, samt
budget 2020. Se bilag 1 pkt.4, samt bilag 2 og 3)

Punkt 4

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret.

Punkt 5

Behandling af indkomne forslag.
(Se nedenstående liste)
Forslag til vedtægtsændring:
Man kun kan vælges som bestyrelsesmedlem eller medlem i besluttende
udvalg i SBL´s sejlklub såfremt man har en båd i Ishøj havn.

Punkt 5 A

Punkt 5 B

Punkt 5 C

Punkt 5 D

Varetager man en af ovennævnte poster og man i valgperioden afhænder
sin båd, så udtræder man pr. automatik og erstattes af 1. el. 2.
suppleanten, og sidder derfor ikke valgperioden færdig.
På vegne af flere forslagsstillere.
Indkøb af gasgril:
Om at klubbens grill faciliteter udbygges og forbedres ved at anskaffe 1
stor el. 2 mindre gasgrille ex vis Weber Q3000 til fælles brug. Således at
det ikke længer er nødvendigt for medlemmerne at medbringe deres egne
små gasgrille som udover besværet med at slæbe dem frem og tilbage
også optager unødvendig bordplads.
Klubben råde allerede over 2 x 11 kg gas flasker.
På vegne af flere forslagsstillere.
Genopretning af tur- og aktivitetsudvalg:
Generelle tiltag i form af tur- og aktivitetsudvalg etc. For styrkelse af
aktiviteter og sammenhold i klubben.
På vegne af flere forslagsstillere.
Forslag fra Festudvalget:
Er der stemning for 30 års fødselsdagsfest? Festudvalget vil gerne høre

Punkt 5 E

Punkt 6
Punkt 7
Punkt 8
Punkt 9
Punkt 10

generalforsamlingen om der stemning for at markere dagen med en fest.
Vi tænker, at der bliver en egenbetaling og at klubben også giver noget til
festen.
Forslagsstillere: Tina Lind og Birte Vium:
Fremtidsvision for Ishøj Havn:
SBL arbejder for, at Ishøj Havn med havnebestyrelsen som facilitator frem
til det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2021 skal udarbejde
”Vision for Ishøj Havn 2020-2030” i samarbejde med brugere, klubber,
administration, virksomheder i havnen, naboer, Ishøj Kommune m.fl.
Endelig udgave af ”Vision for Ishøj Havn 2020-2030” fremsendes til
vedtagelse på repræsentantskabsmødet i november 2021.
Uddybende bilag fremlægges ved SBL’s generalforsamling. Oplæg
fremsendes til havnebestyrelsen inden kommende repræsentantskabsmøde, ligesom Søren T. også gerne selv fremlægger forslaget ved
dette møde.
Forslagsstiller: Søren Thiessen
Valg af medlemmer til havnebestyrelsen, samt 2 suppleanter (se bilag 1
pkt. 1)
Frank Andersen (villig til genvalg) samt valg af 1 medlem (for 1 år).
Valg af medlemmer til repræsentantskabet i Ishøj Havn.
Valg af formand (ulige år).
Punktet udgår, da der kun er valg af formand ulige år – Frank fortsætter
som formand.
Valg af kasserer (lige år)(bilag 1 pkt. 3)

Punkt 9

Valg af sekretær (ulige år).
Da Hanne Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 10

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Punkt 11

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Punkt 14

Valg til udvalg
a) Valg til bygge- og klubhusudvalg
b) Valg til festudvalg
c) Valg til tur- og aktivitetsudvalg (bilag 1 pkt. 5)

Punkt 15

Eventuelt

___________________________________

_____________________________

Dirigent

Referent

