Referat af generalforsamling i Ålsgårde
Surf og Sejlklub 4. maj 2016

1) Valg af dirigent
Michael Boisen blev, traditionen tro, valgt som dirigent.
2) Formandens beretning
Formand Ole Wenzel fortalte om 2015 som endnu et fremgangsrigt år med masser af
aktiviteter både inden for SUP, windsurf, på surfskolen og på mikrosurfholdet. Ole bemærkede,
at vi har haft en betragtelig medlemstilgang - og at AASS ikke er nogen eliteklub, men en klub
for alle. Alligevel kan vi være stolte af Nicoline, som med en enkelt undtagelse vandt alle
danske konkurrencer i SUP sidste år og fik en 17. plads til VM.
Ole sagde også, at klubben er det, man gør den til, og at alle aktiviteter er baseret på frivillige
kræfter. Nye ideer er altid velkomne.
I 2015 blev klubbens økonomi konsolideret. AASS har haft en fremgang på indtjeningssiden,
men har også udvist mådehold og har i dag en fornuftig økonomi, der ligger til grund for de
tiltag, der sættes i gang i år, forklarede formanden. Således er der indkøbt, og ved at blive
indkøbt, nyt udstyr, herunder bl.a. seks nye rigge og boards til både SUP og windsurf.
Ole fortalte også, at surfskolen også i år er baseret på frivillige kræfter og efterlyste flere
frivillige instruktører. Marie, Kenneth og Lucas har netop gennemført det første
instruktørkursus og stiller op som instruktører i år, men surfskolen mangler stadig flere
instruktører.
Med hjælp fra JoBo er der indkøbt en ny container til opbevaring af surfskoleudstyr. Den står til
højre for klubhuset.
AASS har netop fået ny hjemmeside, som Kasper Brandt Hansen har designet.
Ole fortalte også om klubfesten i januar, hvor Thomas ”Hotsails” spillede med band. Det var en
stor succes, og formanden opfordrede til, at man møder op til festerne. Næste store fest
forventes til august.
Han fortalte også, at der er sat bølgebrydere op langs kysten, så vi forhåbentlig kan undgå, at
endnu en storm gør skade på klubhuset.
Der er også sat fire gule bøjer ud til open water-svømning, fortalte Ole, som hjalp med at
sætte dem ud. De står med 250 meters mellemrum fra Langebro til Turbinevej-broen.

3) Kasserers beretning – herunder forelæggelse af regnskab for det forløbne år til
godkendelse
Pia kunne berette om en pæn fremgang, både i antallet af medlemmer og i klubbens
indtægter. Regnskabet for 2015 viste et resultat på 58.775 kr. mod et minus på 5808 kr. året
før. En kopi af regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til kasseren.
4) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent og ydelser:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2017.
Juniorer, kr. 500, Seniorer: kr. 850, Familie: kr. 1.200.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
6) Valg af formand: Ole Wenzel modtager genvalg
Formanden blev genvalgt.
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Tobias Nicolaisen og Sejr Abildgaard
modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Mette Strüwing og Kenneth Barlev
Mette Strüwing og Kenneth Barlev blev valgt til bestyrelsen.
8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Peter Madsen og Villads Jacobsen blev valgt som suppleanter
9) Valg af revisor
Søren Helmersen blev genvalgt som revisor, Michael Boisen valgt som revisorsuppleant.
10) Evt.
Benjamin Hurtigkarl Degel fortalte, at hans far gerne stiller op til en gentagelse af tidligere
tiders Hurtigkarl-Cup. Projektet har været under overvejelse i et par år, men er strandet på
grund af manglende frivillig arbejdskraft. Det blev besluttet, at Benjamin indkalder til møde om
sagen til efteråret med henblik på at gennemføre stævnet med fællesspisning mm. i 2017.
Pia Lykke spurgte til etablering af vindmåler på broen. Søren Helmersen fortalte, at der
mangler et nedgravet kabel. Det blev besluttet at kalde samling og grav kablet ned
førstkommende lørdag. Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Pia Lykke

