Referat af skawdyks generalforsamling 2016
Mandag den 27. februar 2016 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X´ Vej 39, 9990 Skagen.
Fremmødte: 10 hvoraf 10 er stemmeberettiget

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår – Jørgen O Petersen
Godkendt
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formand.
- Den forbedrede stemning i Skawdyk er en fornøjelse.
- Der er generelt dykket for lidt i 2015, meget af det har været på grund af vejret, men også at de
gamle dykkere ikke er gode til at få de nye dykkere med, måske skal der presses lidt.
- I 2016 har vi starte et uddannelseshold, i samarbejde med Frederikshavn sportdykker klub
- Der har i 2015 været nogle rigtig gode togter, men vi vil bestræbe os på at der i 2016 kommer
endnu flere. Dernæst håber vi har at der vil komme flere dagsture både fiske- familieture og
dykkerture.
- I 2014 fik vi klarlagt hvor pengene i barkassen forsvandt hen, og løst problemet, i år er der et
overskud i baren, hvilket kommer til at fremgå af årets regnskab.
- Træf udvalget er i gang med at forberede Skawtræf 2016, som vi selvfølgeligt håber bliver mindst
lige så godt som 2015.
- Der ønskes et godt og sikkert dykker år i 2015.
Det var afslutning af formands mundlig beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer.
DBO har stylte os i år så regnskabet er ikke godkendt men kun et udkast.
Det er et sundt regneskab og 2015 har gået godt rent regnskabsmæssigt.
Der blev givet 20 minutter så de fremmødt kunne læse regnskabet igennem.
Hans E. stiller sprøgsmål om et pkt. tilgang under Oberon på 208,029 Kr hvor de kommer fra. Der
blev svaret at det er fra forskellige sponsorater.
Regnskabet er godkendt med forbehold på grund af fejl.
4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer – bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.
Forslag af kontingent som uforandret
Kontingent 2016

Senior
Motionister
Junior op til 16
Unge 16 til 18

Passive A
Passive B
-

Spar

600,00
400,00
220,00
400,00
81,00
164,00

Kvt
Kvt.
Kvt
Kvt
Kvt
Kvt

i alt
i alt
i alt
i alt
i alt
i alt

2400,00
1600,00
880,00
1600,00
324,00
656,00

(12) 2200,00
(12) 1600,00
(12) 880,00
(12) 2200,00
(12) 324,00
(12) 656,00

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

2160,00
1440,00
792,00
1440,00
291,60
590,40

240,00
160,00
88,00
160,00
32,60
65,60

Stigning

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Forslag om, at det gamle UV hold mod et lavere kontingent kunne kommer op og svømme om
fredagen.
Forslag om at junior mellem 9-12 år kunne have et lavere kontingent for at lokke flere unge til
junior afdel.

Det blev besluttet, at det var noget bestyrelsen skulle arbejde videre med.
Kontingentet og regnskab er godkendt af generalforsamlingen.
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5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår v/kasserer.
-

Der skal undersøges om Frederikshavner ordningen giver tilskud til løn for træner.
Der er diskussion om, at det er ikke hensigtmæssigt hvordan Oberone’s omkostinger står.

6. Indkomne forslag.
Der er ingen indkomme forslag.
7. Valg af formand (lige år)
Formanden ønsker ikke genvalg, men der er ingen forslag om en ny fra bestyrelsen.
Sisse træder til som ny og klubbens første kvindelig formand.
8. Valg af kasserer (ulige år)
Gry Munck ønsker ikke at forsætte som kasser. Der søges en ny kasser for et år.
- Der bliver peget på Peter. Men Peter som afviser.
- Der kan ikke findes en ny kasser, Bestyrelsen skal finde en løsning og indkalde til extra GF.
- Der er forslogt at finde en ud fra til bogholderiet ca. 20 000 Kr. om året. Men der skal stadigt
være en kasser.
- Peter vil kigge Gry over skulderne til den extra GF.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 (1) i lige år og 3 (2) i ulige år)
a)
b)
c)
d)

Lasse Haugaard stiller ikke op til genvalg
Niels Munck stiller ikke op til genvalg
Erik ønsker ikke at forsætte i bestyrelsen mere
Derudover er der tre ledige bestyrelsesposter
- Bestyrelsen foreslår – Peter Gøtz og Thomas Jørgensen
- Det besluttes internt i bestyrelsen hvem der sidder for en hhv. et eller to årig periode.
e) Bestyrelsen består af; Sisse Olesen, Gry Munck, Dennis Madsen, Jørn D Nielsen, Thomas Jørgensen og
Peter Gøtz
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
a) 1. suppleant på valg – Niels Munck blev valgt
b) 2. suppleant på valg – Erik Grøntved blev valgt

11. Valg af revisor
- Valg af inter revisor for at spar DBO Hans Erik og Jørgen Petersen blev valgt.

12. Eventuelt
-

Gennemgang af udgifter på renovering af Oberon

-

Der udtrykkes bekymring om arbejde går i stå på grund af manglene fonde og klubben må ikke
låne Oberon penge.
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-

Der mangler Pt 186 500 Kr i 2016. Ved extra GF vil man ændre den vedtægt.

Tak for en god generalforsamling
Mvh
Bestyrelsen.

