
 
 

Kompasset pr. mail februar 2015. 
 
 
Generalforsamling. 
 
Roskilde Sejlklub holder generalforsamling i Sejlklubbens lokaler  
 
onsdag d. 25. marts kl. 19.30 
 
Der er indskrivning fra kl. 19.00. 
 
Dagsorden: 
 
  1. Valg af dirigent. 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
  4. Behandling af indkomne forslag. 
  5. Forelæggelse af budget for det indeværende år samt fastsættelse af  
      kontingent og indskud. 
  6. Valg af formand (ulige år). Morten Rytter modtager genvalg. 
  7. Valg af kasserer. Hans W. Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen 
      foreslår Lone Østergaard som ny kasserer. 
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
      Hanne Larsen modtager genvalg. 
      Lone Østergaard modtager genvalg. 
      Bestyrelsen foreslår Henning Enemark som bestyrelsesmedlem. 
  9. Valg af suppleanter. 
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 
      Flemming Barfod modtager genvalg som intern revisor og bestyrelsen  
      foreslår genvalg af HR Revision som ekstern revisor.  
 11. Eventuelt.  
 
 
Hvad er der sket siden sidst: 
 
Nytårstræf. 
 
Ca. 50 mennesker mødte op i Sejlklubben nytårsaftensdag for at hygge sig  
og møde andre sejlere.  
 
Der var pres på laksemadderne og boblevandet. 
 
En hyggelig indgang til det nye år. 
 
 
Nøgleboks. 
 
Nøgleboksen lige inden for indgangen til Sejlklubben er blevet skiftet. Nøgle- 
boksen indeholder nøgler til bommen ved Havnekontoret/promenaden og til  
slæbestedet. 
 
Nøglerne kan benyttes af klubbens medlemmer og skal selvfølgelig lægges  
tilbage umiddelbart efter brug.  
 
Koden til nøgleboksen er: 905. 



 
Hvad sker der i den kommende tid: 
 
Førstehjælpskursus. 
 
Lørdag d.7. marts holder Dansk Sejlunion førstehjælpskursus i Sejlklubbens  
lokaler. 
 
Meld dig til, hvis du ikke har kurset eller, hvis du trænger til en opfrisker. 
 
Standerhejsning. 
 
Vi holder standerhejsning søndag d. 26. april. Mere om det i næste udgave af  
Kompasset. 
 
 
Derudover sker der bl. a. det, som du kan se i kalenderen! 
      
 
Kalender: 
 
Februar:  
 
01. februar: Vintertræning for jollesejlere.  
05. februar: Kajakaften.  
08. februar: Vintertræning for jollesejlere.  
12. februar: Torsdagsspisning.  
15. februar: Vintertræning for jollesejlere.  
15. februar: Fastelavn. Vi slår katten af tønden.  
22. februar: Vintertræning for jollesejlere.  
26. februar: Torsdagsspisning.  
 
Marts:  
 
05. marts: Kajakaften.  
07. marts: Førstehjælpskursus, Dansk Sejlunion.  
08. marts: Vintertræning for jollesejlere.  
12. marts: Torsdagsspisning.  
15. marts: Vintertræning for jollesejlere.  
22. marts: Vintertræning for jollesejlere.  
25. marts: Generalforsamling i Roskilde Sejlklub kl. 19.30. 
26. marts: Torsdagsspisning.  
28. marts: Spring Cup, matchrace. 
29. marts: Vintertræning for jollesejlere. 
 
April: 
 
07. april: Matchrace opstart. 
09. april: Kajakaften og Torsdagsspisning. 
23. april: Torsdagsspisning. 
26. april: Standerhejsning. 
 
 
Redaktøren (Lone) 
  
 


