
 
 

KASTRUP TURSEJLERFORENING 
 
Hermed indkaldes til udskudte ordinære generalforsamlinger mandag den 11. oktober 2021 

kl. 18.00 i Aulaen på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65 2770 Kastrup. 

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke bliver holdt pause under 

generalforsamlingen, men imellem de to generalforsamlinger, hvor der vil blive 

serveret en sandwich og en øl eller vand  

 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling for 2020 jf. foreningens vedtægter, med 
følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt 

fremlæggelse af budget for det kommende år. 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

A) Bestyrelsen foreslår, at Katufo beholdes indtil et udvalg er kommet med et 
beslutningsgrundlag til generalforsamlingen for et eventuel køb af en motorbåd. 

B) Afstemning om optagelse af Sten Andersen som medlem. 
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 
6. Valg af næstformand i lige år. 

Jørgen Gullander modtager genvalg 
7. Valg af kasserer i lige år. 

Anne Brit Andresen modtager genvalg 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år  

Kenneth Møller Hansen modtager genvalg 
Suzette Hansen modtager genvalg 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår Ann Pedersen og Helge Jørgensen 

10. Valg af 2 revisorer. 
Marianne Klausen og Allan Sekunda modtager genvalg 

11. Valg af 1 revisorsuppleant. 
Johnny Christensen modtager genvalg 

12. Status for diverse udvalg 

13.Eventuelt. 
 
 
 

Pause 
 



 
 

KASTRUP TURSEJLERFORENING 
 
Dagsorden for den udskudte ordinære generalforsamling for 2021 jf. foreningens 
vedtægter, med følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt 

fremlæggelse af budget for det kommende år. 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

Indkøb af ny computer (Forslagsstiller Palle Hansen) 
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 
6. Valg af formand i ulige år. 

Tommy Hansen modtager genvalg 
7. Valg af sekretær i ulige år. 

Morten From modtager genvalg. 
8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i ulige år  

John Tønnesen modtager genvalg 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslår Ann Pedersen og Helge Jørgensen 

10. Valg af 2 revisorer. 
Marianne Klausen og Allan Sekunda modtager genvalg 

11. Valg af 1 revisorsuppleant. 
Johnny Christensen modtager genvalg 

12. Status for diverse udvalg 

13.Eventuelt. 
 
 
 


