
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af efterårsgeneralforsamlingen 13.10.2022 
 
Dagsorden: 1.         Valg af dirigent.  
                     2.         Forhandlingsprotokollen.  
                     3.         Fastsættelse af kontingent.  
                     4.         Indkomne forslag.  
                     5.         Drøftelse af vinterprogram.  
                     6.         Valg til bestyrelsen:     
                          a.      Valg af formand (på ulige årstal)  
                          b.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
  7.         Eventuelt. 
 
 Jan Stage bød velkommen – der var 30 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer til stede. 
 
 Inden generalforsamlingen holdt vi et minuts stilhed for Stig Hesselholt og Kirsten ( Canna ) 
 
 Der blev serveret kaffe fra La Casa Latina – sponseret af vores medlem Ilma Sanchez Mortensen 
 
 Ad 1:  Valg af dirigent 

Brian Lilholt blev foreslået som dirigent og valgt med applaus 
Han takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen rettidigt og lovligt indvarslet. 

  
Ad 2: Forhandlingsprotokollen 

Forhandlingsprotokollen = alle referater siden sidste efterårsgeneralforsamling havde været fremlagt i 
klubhuset og var rettidigt lagt frem. 
Disse referater kan også læses på vores hjemmeside samt i nyhedsmails, der bliver sendt til 
medlemmerne. 
Forhandlingsprotokollen blev godkendt uden kommentarer. 

  
Ad 3: Fastsættelse af kontingent 

Kasserer Knud Suhr foreslog uændret kontingent. 
Vedtaget med applaus 

 
Ad 4: Indkomne forslag. 
 Der var ingen indkomne forslag 
 
Ad 5: Drøftelse af vinterprogram 

Marianne Leere gennemgik vinteraktivitetsplanen.   
 

Ad 6 a: Valg af formand 
 Ingen valg af formand i lige år. 
  
Ad 6 b: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Sejladsleder Thomas K Jørgensen modtog genvalg – valgt med applaus 
Kasserer Knud Suhr modtog genvalg– valgt med applaus 
Aktivitetsleder Marianne Leere modtog ikke genvalg. 
 
Bestyrelsen forslog Pernille Leth ( suppleant ) –  blev valgt med applaus. 
Suppleant Martin A Pedersen modtog genvalg 
Morten Monberg blev foreslået som suppleant – blev valgt med applaus 
 



Pause i 10  minutter 
 

 
Ad 7: Eventuelt 
 

Trine Stage ( leder af Sejlerskolen ) efterlyste instruktører til Sejlerskolen og kvinder til WOW-holdet i 
J70. 
 
Leo Andersen efterlyste status på toiletforhold i SKH 
Vi vil gerne lave noget til vores medlemmer og gæstesejlere. 
Vi har søgt Aalborg Kommune de sidste 4-5 år. 
Vi kan søge i 2024 – siger kommunen 
 
ANF vil prøve at overtage toiletbygningen i Havnebadet 
 
Det er OK at trække et kort i automaten til bad/toiletbygningen. 
 
Linda overrakte en gave til Marianne Leere 
 

 
 Kl 19.50 blev der udråbt et 3-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget. 

 
 
 

   
 
 
 

Brian Lilholt, dirigent  Dorte Carøe, referent  


