
  
                                               
  
  
                                                                                  Præstø, den 20. februar 2017 
  
  
  
  Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Præstø Sejlklub 
  
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00 i Caféen - Præstø Skole 
  
Der indbydes til spisning kl. 18:00, hvor Præstø Sejlklub er vært. 
Spisningen kræver tilmelding senest mandag den 10. marts 2017 til formand Per Vesterholm  
(formand@psk.dk eller tlf. 25 26 82 00) 
  
Dagsorden: 
  
1.   Valg af dirigent 
2.   Valg af referent 
3.   Valg af stemmetællere 
4.   Bestyrelsens beretning 
5.   Den reviderede årsrapport til godkendelse (vil være tilgængelig senest 12. marts 2017 

          på www.psk.dk og ved opslag i Dambæks Havehus) 6.   Behandling af indkomne forslag 
a. Bestyrelsen stiller forslaget, som kan læses efter dagsordenen. 

     



      (Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
       hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.) 
7.   Planer for det kommende år 
8.   Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent til godkendelse 
9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 
      På valg er: 

Maj-Brit Pedersen               modtager genvalg for en 2-årig periode 
Peter Nielsen                      modtager genvalg for en 2-årig periode 
Per Johansen                     modtager genvalg for en 2-årig periode 
Christian Knudsen              ønsker ikke genvalg 
Asger Buntzen                    indstilles af bestyrelsen for en 2-årig periode 
  

10. Valg af bestyrelsessuppleanter 
      På valg er: 

Karin Hultfeldt                     modtager genvalg 
Asger Bundsen                                              
  

  
11. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant 
      På valg er: 

                                             
Michael Justesen                                       
Erling Jensen Sten Hansen - suppleant 
  12. Eventuelt 

  
Endelig dagsorden med eventuelt indsendte forslag fra medlemmerne offentliggøres på hjemmesiden  
og sættes på opslag i Dambæks Havehus senest 3 dage før generalforsamlingen.   
  



Ad pkt. 6) 
Forslag fra bestyrelsen.  
  
  § 4 Optagelse af medlemmer 
Nyt afsnit 
Passive medlemmer er støttemedlemmer og opnår ikke medlemskab af dansk Sejlunion. 
§ 7 Ordinær generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 
ugers varsel  med angivelse af dagsorden i klubbladet, ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer med stemmeret  
eller igennem lokalpressen. 
Nyt forslag 
§ 7 Ordinær generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel  
med angivelse af dagsorden på PSK'S hjemmeside og ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer  ved mail, hvis oplyst, eller brev. 
 


