
 

Til alle Strib Bådeklubs medlemmer 

Dagsorden for ordinære  generalforsamling  

Onsdag den 16. marts 2022 kl. 19.00 i Strib Bådeklubhus 

 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

 

1)   Valg af dirigent. 

 

2) Valg af referent 

 

3)   Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

4) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Budget for det kommende år. 

 

5) Fastsættelse af kontingent. 

 

6) Behandling af eventuelt indkomne forslag – se nedestående  

 
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år 
 
8) Valg af suppleant til bestyrelsen (1 Suppleant på lige, og 1 suppleant på ulige årstal 
 
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  
 
10)  Fremlæggelse af udvalg, til hvert udvalg knytter bestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem. 

 
Eventuelt 
 
11)  Status på renoveringen af Strib Bådeklubhus 
 
12)  Indretning af klubhus sker på arbejdsdag i april  
 
13) Udvalg af kunst og billeder 
 
13) Procedurer for udlejning af Strib Bådeklubhus 
 
 
 
 
Mange sejlerhilsner  
 
Bestyrelsen i Strib Bådeklub. 
 
 
 
 
 



 

Forslag fra medlemmer iht til pkt. 6 på dagsorden. 
 
1)  Samlet forslagspakke fra medlem  
 
Strib Bådeklubs bestyrelse. Åbenhed 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, inden 7 dage fra generalforsamlingens afholdelse; 

1. At offentliggøre referat af den seneste ordinære generalforsamling 

2. At offentliggøre referater af samtlige bestyrelsesmøder, der er afholdt efter den seneste 

ordinære generalforsamling til dato. 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen 

1. At offentliggøre referat af afholdte bestyrelsesmøder senest 7 dage efter de har været 

afholdt 

For punkterne 1-3 gælder at offentliggørelse skal ske på klubbens hjemmeside eller klubbens FB side 

samt opslag i klubhuset. 

Klubliv 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen inden en måned fra generalforsamlingens afholdelse; 

1. At fremlægge en plan for klubbens aktiviteter i kalenderåret 2022 

2. At fremlægge et budget over omkostninger ved at gennemføre planen 

3. At fremlægge et budget for omfanget af det frivillige arbejde der skal ydes, for at 

gennemføre planen 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen 

1. At arrangere og være repræsenteret ved møder med medlemmerne der afholdes 

månedligt på en hverdagsaften. 

Øvrige forhold 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen til inden 7 dage fra generalforsamlingens afholdelse at 

1. Nedtage klubstanden fra flagmasten 

2. Opsætte en opslagstavle i eller på klubhuset 

 
Forslag fra andre medlemmer:  
 
2)  Det ønskes at medlemmer kan stille spørgsmål til bestyrelsen i den første halve time af  
bestyrelsesmøderne. 
 
3) Det ønskes at der kommer gardiner eller persienner op i de vestvendt vinduer.  


