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Referat fra Præstø Serlklubs ekstraordinære generalforsamling den 9. ruli 2015 kl. 19:fi1 i Pakhus 8

Per Vesterholm bød velkommen og fortalte om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

1. valg af dirigent.
Per Vesterholm foreslog Peter Nielsen som dirigent.
Peter Nielsen modtog valget uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen

var beslutninssdycttg. Der var 48 stemmeberettigede og 17 fuldmagter.

2. Valg af referent.
Annette Vesterholm blev foreslået og modtog valget.

3. Valg af stemmetællere.
Hans og Michael blev foreslået og modtog valget.

4. Generalforsamlingen Onsker at bes,tyrelsen bekræfter, at dens kOb af en iolle til kr. 49.999,fi) er foretaget i strid
med sellklubbens vedtægter.
lnden punkt 4 blev behandlet, oplæste dirigenten et brev fra formanden - Jes Lysdahl Boldsen - dateret den 8. juli

2015. I dette brev bekræfter formanden, at han udtrådte af bes§relsen den 9. juni 2015 og at den samlede

bestyrelse vil fratræde i forbindelse med den ektraordinære generalforsamling.

På baggrund af brevet fra Jes Lysdahl Boldsen, spørger dirigenten hvor mange bestyrelsesmedlemmer der stadig er i

bessrelsen. Det blev konstateret at resten af bestyrelsen har til hensigt, at trække sig efter den ekstraordinære
generalforsamling.

Herefter startede en livlig debat om vedtægterne er blevet overholdt og der var mange tilkendegivelser om, at det

var noget værre rod. Lars Rasmussen konstaterede at dagsordenen, der var blevet udsendt, var hvad initiativtagerne

havde fået mandat til, i henhold tilfuldmagterne.
Til slut spprger dirigenten, om der er nogle fra bestyrelsen der vil bekræfte at købet af jollen var i strid med

vedtægterne. Dette svarer bestyrelsen ja til.

5. Beslutning om lovliggørelse af købet af iollen til de kr. 49.999
Efter indlæg fra Mogens Poulsen, hvori der blev redegjort for behovet og ansøgningen af jollen, godkender den

ekstraordinære generalforsamling købet af jollen med 1 stemme imod.

Efter købet at jollen er blevet godkendt konstaterede dirigenten, at hvis bestyrelsen trækker sig, står vi reelt med en

sejlklub uden ledelse.
Herefter blev bestyrelsen opfordret til at være deres ansvar bevidst og blive siddendg med det ene formål, at
indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, med valg af ny bestyrelse, samt varetage sejlklubbens interesser

indtil næste generalforsamling.

Herefter meldte fire fra bestyrelsen, at de ville blive siddende og tage ansvar.

De fire var: Mogens Poulsen, Flemming Jensen, Michael StØvring og Per Vesterholm

5. Eventuelt
Dirigenten takkedg trods alt, for god ro og orden og Per Vesterholm afsluttede den ekstraordinære
generalforsamling med at takke dirigenten for den svære opgave det var at lede generalforsamlingen.

Dirigent Peter NielsenReferent: Anette Vesterholm
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