
 

 

 20.04.2008 

 
Referat af  ekstraordinær generalforsamling i Svanemøllekredsen 
 

Onsdag d. 9. april 2008 kl. 19.00 i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub. 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af Formand for 2 år. På valg i lige år. 
3. Valg af 1 suppleant til kredsbestyrelsen. Vælges for 1 år af gangen. 
4. Svanemøllekredsens fremtidige arbejde 
5. Eventuelt. 

Kommentarer: 

Pkt. 4 Den siddende del af Svanemøllekredsens bestyrelse præsenterer hvilke emner vi overvejer at arbejde 
med fremover. Hvis Generalforsamlingen efterfølgende har input og forslag vil disse blive taget med ind i overvejelserne 
om i hvilken retning Svanemøllekredsen vil arbejde i de kommende år. 

 
Ad pkt.1:   
Niels Erik Andersen, KAS blev foreslået og valgt til dirigent og kunne konstatere, at den ekstra ordinære 
generalforsamling var lovligt varslet. 
 
Ad pkt. 2: 
Johnnie Rørvig, KAS blev indstillet som kandidat til den ledige formandspost og valgt under applaus af de 
tilstedeværende. 
 
Ad pkt. 3: 
Der var ingen kandidater til den ledige post som suppleant til bestyrelsen, så Generalforsamlingen gav den 
kommende bestyrelse mandat til at konstituere sig og selv finde en suppleant for 1 år. 
 
Ad pkt. 4: 
Morten Müller FREM informerede om 
4a)  fremtidige planer omkring et Sejler Universitet bestående af 3 hold: Kapsejadsuddannelse,   
       Officialuddannelse og Instruktøruddannelsen. Sejler Universitetet bør lægges over i  
       Svanemøllekredsens regi og læne sig op af DS-uddannelserne. 
4b)  Onsdagsmatch udvalget består også i år med helt ny besætning og Christina Nielsen, Sundet  
       som kap-chef for udvalget.  Der forsøge med en op/ned bane i år og brug af websejlerdata. 
4c)  Svanemøllekredsen skal forsøge at synliggøre sig mere overfor medlemmerne 
4d)  Vi skal forsøge at udvide/udbygge samarbejde med KDY og f.eks Hellerup  
4e)  Svanemøllekredsen må tilstræbe at få underudvalg, der skal agere udadtil overfor flere til- 
       tag, så som cykelbro, tunnel og badestrand 
4f)   Hvad er klubbernes ønske omkring Kredsens arbejde ? Vi må tilstræbe at give klubberne  
      større  indsigt i Kredsens arbejde.  
 
Ad pkt. 5: 
Den afg. Formand Per Thorshøj anbefalede den nye bestyrelse at anmode alle klubber i Kredsen om aktivt 
at bruge vor hjemmeside til div. Informationer. 
 
Dirigenten afsluttede vor ekstra ordinære generalforsamling med at takke for god ro og orden.  

 


