Formands velkomst til medlemsmøde 30/10-21:
Velkommen til alle fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen ønsker at redegøre for, hvad de mener et medlemsmøde bør
indeholde!
Et medlemsmøde bør være her, hvor Bestyrelsen fortæller kort om sæsonen der
lige er afsluttet.
Om de udfordringer Bestyrelsen og foreningen har været mødt af.
Og sidst, men ikke mindst en dialog om den kommende sæson og medlemmernes
ønsker om det som Bestyrelsen skal arbejde videre på og skal have med i
kommende budget for næste sæson.
Eks. 2022 er 50 års jubilæumsår for foreningen, hvad er medlemmers evt.
ønsker for et sådant jubilæumsår?
Et medlemsmøde er IKKE en forlængelse af en generalforsamling og der kan
IKKE tages beslutninger på medlemsmøder.
Der kan ikke drøftes personsager.
Økonomistatus er efter tidligere generalforsamlingers vedtagelser:
Til fremlæggelse 1. gang årligt af årsrapporten for det afsluttet regnskabsår,
samt budgetforslag for det indeværende regnskabsår på generalforsamlinger.
Når det er sagt har Bestyrelsen bevidsthed om, at der fra Mette Christensen er
modtaget spørgsmål, Mette har ønsket besvaret. Mange af disse spørgsmål
kunne Mette blot have stillet til Bestyrelsen, ligesom alle andre medlemmer kan.
Og nogle af spørgsmålene hører slet ikke hjemme på et medlemsmøde!
Når det er sagt ønsker jeg, som Formand at åbne op for dialog med en
orientering om, hvad sæson 2021 har budt på.
Havnens anlæg står nu flot. Broerne er renoveret. Vandforsyning er renoveret
på vestbroen.
Altanerne er den vestlig renoveret pga. råd og den østlige ende skal også have en
tur. Frivillig søges hertil.
Bord/bænk er renoveret og efterset.

Handicap rampen er vendt til stor daglig fornøjelse for havnens bruger.
Legepladsen stod i forfald pga. råd ved gennemgang. Derfor nu nyt legetårn og
der mangler stadig et par etaper med babygynge, klatre reb og klatrevæg.
Bestyrelsen har opsat et skilt med:
”Privat legeplads – alle velkommen. Benyttes på eget ansvar”.
Stor tak til indsatsen fra de mange frivillige hænder til ALLE, der har bidraget
med store som små indsatser.
Sagen vedr. de 2 udvendige toiletter var en farce af karakter. Bestyrelsen fik
heldigvis en fornuftig aftale i hus. Der er dialog i gang for ny aftale for 2022.
Det mistet tilskud og status som folkeoplysende forening, er Bestyrelsen i dialog
med fritid- og kulturforvaltningen om. Status vides endnu ikke.
Et trælst efterslæb indkommet efter generalforsamlingen, er at Egense Sejlklub
er stævnet i civilretssager. 4 sager er i proces. Og der er intet nyt, Egense
sejlklubs Advokat har dialogen og der afventes Rettens afgørelsen.
En sådan Advokat sliber ikke uden vand. Og denne post har for nuværende
kostet Egense Sejlklub ca. 250.000 kr. i udgift. ->
Før OGF 2021, OGF 2021 og Civilret sagerne plus ekstra til Revisoren.
Derfor har Bestyrelsen også strammet livremmen ind, der hvor den overhovedet
kan strammes.
2022 budget arbejdes der på.
Nu vil Bestyrelsen gerne høre medlemmerne om: HVAD ER DET VI I
FORENINGEN EGENSE SEJLKLUB SKAL MED ET MEDLEMSMØDE?

