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Referat af generalforsamling i FWK 2013. 
Tirsdag d. 26. feb. 

 
 
 Dagsorden  

1. Valg af dirigent. 
Referent: Tim Andersen 
Dirigent: Tim Andersen 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
2012 varet godt år, med mange timer på vandet. Vi var heldige og fik en ny gummibåd, da 
den gamle var ”rådnet” væk efter kun 4 -5 år. Det var en rigtig dårlig kvalitet. Båden 
havde været stjålet i 2011 og den reparation som blev lavet kunne ikke holde i stedet for 
at sætte nye pontoner på den gamle fik vi mulighed for at købe en ny til en meget 
fordelagtig pris. Forsikringen og Unisafe lavede en rigtig god løsning for os. Vi har fået en 
ny båd som gene skulle holde i mange år.  
 
Tirsdagssejladserne gik rigtigt godt, og der var altid mange på vandet. Efter ferien så 
mange, at vi forsøgte at få flyttet folk over på onsdagsholdet. 

 

Onsdagssejladserne gik knapt så godt, da de var annonceret som kapsejlads. Det ændrede 
vi efter sommerferien og der kom flere på holdet. I 2013 bliver onsdagen en sejlads på 
lige fod med tirsdagssejladsen. 
 
Torsdagssejladserne ”SurferGirls” gik også rigtigt fint. Pigerne har fået et godt 
sammenhold og aftnerne er rigtig hyggelige med kage.  

  
Begynderkurserne gik fint, dog var der som sædvanligt ikke så mange deltagere på 
forårsholdene. 
 
Sommersurf var igen i år en stor succes med 6 hold igennem. Også stor succes med at få 
folk tilmeldt til surf efter ferien.  
 
Gode ture i 2012 – samme ture arrangeres i år, datoerne publiceres via facebook, på 
hjemmeside og i klubbladet. Som noget nyt var der i år 9 piger fra klubben der tog til Girls 
Go Windsurfing i Jyllinge. 
 
Pæn stand i forhold til udstyr, der mangler kun småting. Derudover skal der i år bygges 
opbevaringsrum til udstyr mellem containerne. Dette bygges i foråret. 



 

 
Furesøbad Windsurfing  Klub 
 
www.furesurf.dk  
Facebook: Furesøbad Windsurfer Klub - FWK 

 
07-03-2013 

 

 Formand:  Kasserer: Næstformand:  
Lars Svendsen  Ebbe Iskau Lars Christensen 

formand@furesurf.dk  kasserer@furesurf.dk  naestformand@furesurf.dk 

      

 

 

 
3. Forelæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse, samt budget for 2013. 

Der var udgifter på 146.000, og der var kun budgetteret udgifter til 110.000. Dette skyldes 
ny motorbåd der skulle købes grundet forsikringssag, og delvis betaling af uddannelse til 
instruktørerne i 2013. 
Regnskabet er godkendt for 2012. Ikke de store ændringer for budgettet 2013, dette 
godkendes også. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 2013. 
                     Bestyrelsen forslår uændret kontingent. – Dette vedtages 

 
5. Behandling af evt. indkomne forslag.  

Bestyrelsen fremsætter forsalg om ændring af nøgledepositum til nøglegebyr. 
Medlemmer som ikke vil acceptere dette, kan frem til d. 30. juni 2013 returnere 
nøgler og få depositummet retur.  
Begrundelse: I regnskabet er der en stor post, som er hensat til tilbagebetaling af 
nøgledeposita. Vi må konstatere at når medlemmer forlader klubben, bliver nøgler 
sjældent returneret til klubben, hvorfor dette beløb vokser. Det er et stort 
administrativt arbejde, at holde styr på at hvilke medlemmer som har betalt deposita 
for nøgler. Ved at ændre dette til et gebyr som ikke tilbagebetales, skal dette 
administrative arbejde ikke udføres. Når et medlem forlader klubben skal nøglen 
stadig returneres iflg. det underskrevne nøgledokument.   
 
Efter afstemning af forslaget hvor en stemte imod, og resten stemte for blev 
forslaget vedtaget.  

6. Valg af Formand 
  Lars S. genopstiller og blev valgt. 
 
7. Valg af kasserer.  

Tim melder sig som kasserer til og med 1. maj. Han ved efter denne dato om han kan 
fortsætte året ud. 
 

8. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.  
                       Lars C. genopstiller. Valgt 
                Rune genopstiller. Valgt 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
                    Bo Birke og Sune valgt.  
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
                   Kim og Bjarne valgt 
                       Revisorsuppleant: Jonas. 
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11. Nedsættelse af udvalg. 
 
Hjemmeside: Henning 
Tur udvalg: Sune og Kristina 
Motorbåd: Lars Svendsen 
Drikkevarer: Søren Lykke 
Instruktion: David 
Sommersurf: Lars C. 
Udstyransvans: Rune Pagter 
Eksterne arr.: Simon Jensen 
Klubblad: Simon Jensen 
Nøgler:  Tim Andersen 

12. Eventuelt. 
Ingen indkommende forslag 

 
Dirigenten takker for god ro og orden, og roser referenten for endnu et år med sublimt arbejde.  
 


