
 
 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 
Torsdag d. 8/3-2018 Kl. 18.30 

Skælskør Bådelaug, Havnevej 22 
 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse af regnskab. 

5. Behandling af indkommende forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent for året 2018. 

7. Valg af bestyrelse: 
A. Bestyrelsesmedlemmer på valg:   

Mogens Koziel (modtager genvalg). 
Bent Jensen (modtager genvalg). 

B.   Suppleanter.  
C.   Revisorer.  

D.   Revisorsuppleanter.  
8. Eventuelt. 

 
 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest torsdag d. 1/3-2018 kl. 1800.  
 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne: 
• § 4, stk. 1:  

Skælskør Bådelaug ledes af en bestyrelse bestående af 3 aktive 
medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter 

generalforsamlingen, således at den består af: Formand, kasserer og 
sekretær.  

Foreslås ændret til: 
Skælskør Bådelaug ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 aktive 

medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter 
generalforsamlingen, således at den består af: Formand, kasserer, 

sekretær og menige bestyrelsesmedlemmer. 
 

• § 4 stk. 2: 
Som bestyrelsesmedlem vælges man for 2 år af gangen, således at der på 

lige årstal er 2 medlemmer på valg, og på ulige årstal er 1 medlem på 

valg.  
 

 



 
 

 
Foreslås ændret til: 

Som bestyrelsesmedlem vælges man for 2 år ad gangen. 
 

• § 5 stk. 2: 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to 
blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.  

Foreslås ændret til: 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den 

valgte revisor. 
 

• § 6 stk. 6: 
Suppleanter ændres til Suppleant. 

Revisorer ændres til Revisor. 
Revisorsuppleanter ændres til Revisorsuppleant. 

 
Dagsorden og vedtægter vil være til stede i klubhuset på dagen. 

De kan endvidere ses på hjemmesiden fra d. 1/3-2018. 
 

Efter endt generalforsamling vil SBL være vært med spisning. 

Tilmelding til spisning skal ske til Bent på tlf. 4095 0552 eller mail,  
bestyrelse@skaelskoer-baadelaug.dk senest torsdag d. 1/3-2018. 

 
 

Vel mødt  
Bestyrelsen. 
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