Referat ordinær generalforsamling den 6. marts 2017 samt af
genoptaget generalforsamling den 6. december.

1. Valg af dirigent og referent
Formand Mette Rostgaard Evald bød velkommen. Forsamlingen valgte Morten Bigum
Johansen som dirigent og Thomas Capitani som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt og at alle
medlemsklubberne var repræsenteret.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden henviste til beretningen lagt på Basecamp, den 1. marts 2017.
Beretningen blev godkendt
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Dirigenten konstaterer, at der ikke er udsendt et revideret regnskab for 2016.
Kasserer Allan Tambo Christensen uddyber mundtligt det af de kritiske revisorer fremsendte
notat med efterfølgende debat i generalforsamlingen:
Set i lyset af SAA’s betydelige udvikling de seneste år besluttede generalforsamlingen i 2016
at øge opmærksomheden på foreningens økonomistyring. I forbindelse med udarbejdelsen
af regnskabet for 2016 er der konstateret nogle unøjagtigheder i tidligere års balancer. En
udredning af disse har ikke kunnet færdiggøres så betids, at et godkendt revisorpåtegnet
regnskab for 2016 har kunnet fremsendes til generalforsamlingens behandling.
Generalforsamling finder det nødvendigt at styrke bogholderifunktionen og beslutter
samtidig at få en ekstern autoriseret revisorbistand til at gennemgå 2016-regnskabet og de
påvirkninger fra tidligere regnskaber, som denne gennemgang måtte afføde.
Generalforsamlingen debatterer dette efterfølgende og beslutter, at man ønsker at en
ekstern revisor til at revidere regnskabet med efterfølgende fremsendelse til interne
revisorer, inden det forelægges for generalforsamlingen.
Dirigenten beslutter herefter at suspendere generalforsamlingen efter punkt 2, indtil 2016
regnskabet er revideret
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Genoptaget generalforsamling, den 6. december 2017
På Sailing Aarhus bestyrelsesmødet mandag, den 6. november 2016 blev bestyrelsen
forelagt et revideret årsregnskab for 2016. Bestyrelsen gennemgik, godkendte, og
underskrev regnskabet og besluttede, at indstille regnskabet til behandling på en
genoptaget generalforsamling,
På den genoptagne generalforsamling genudpeges Morten Bigum Johansen som dirigent og
Thomas Capitani som referent. Dirigenten redegjorde kort for seneste møde, hvor
generalforsamlingen blev suspenderet, og at der nu efter udredning foreligger der nu et
revisorpåtegnet, underskrevet årsregnskab for 2016
Kasserer Allan Tambo Christiansen gennemgår det reviderede regnskab; bestyrelsen samt de
interne revisorer besvarer spørgsmål fra generalforsamlingen.
Dirigenten spørger om generalforsamlingen kan godkende regnskabet, og regnskabet bliver
godkendt.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Budget 2017
MRE gennemgår budget 2017 som blev udsendt til bestyrelsen i september 2017 og som
bestyrelsen da tog til efterretning.
TCN uddyber og redegør for 2017 budgetmodellen samt besvare spørgsmål.
Budget 2018
TCN redegør og uddyber individuelle poster i 2018 budgetudkastet.
Dirigenten konkluderer, at budgettet er taget til efterretning.
5. Behandling af indkomne forslag
Der har ikke været indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingent på kr. 0 fastholdes.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Generalforsamlingen i 2016 besluttede at der skulle engageres med en registreret revisor,
det er pt ikke lykkedes at indgå aftale med en revisor men bestyrelsen er i dialog med to
selskaber.
Jesper Andersen og Aage Bech blev genvalgt med applaus og Joachim Berg blev valgt som
revisorsuppleant.
Generalforsamlingen pålægger tillige bestyrelsen, at denne skal vælge en registreret revisor
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8. Eventuelt
Generalforsamlingen blev orienteret om, at bestyrelsen på efterfølgende møde vil drøfte
nedsættelsen af et forretningsudviklingsudvalg, som skal arbejde med en styrkelse af SAA
organisation og administration.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Morten Bigum Johansen
Dirigent
Sign.

Thomas Capitani
Referent
Sign.
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