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Fra bestyrelsen: Formand jørgen Thorsell, Thomas Hartvig, Thomas Nathan,

Flemming Clausen (via telefon)

Afbud: Christian Lerche (rep. DS), Ditte Juul
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Thorkild Pedersen, dirigent
Maiken Schrltt (Hellerup Sejlklub), kandidat til suppleant-posten.
Referenter: Thomas Nathan og Nynne Ammundsen.

2.

Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning (se vedhæftet). Bestyrelsens beretning omfattede bl.a.;

-

WOW netværksmøde startede året
7 nye både og nyt samarbejde med Det Blå Danmark
Champions League med flot DK-deltagelse og med KDY på podiet- Youth Champions League også
med DK-deltagelse
Nord Stream Race med 2. plads tilTeam Peter Warrer
Ligaen 2019 er afviklet i følgende byer: Lynæs - Skive - Skovshoved - Århus (under Sailing Aarhus
Week)

-

Sportsligt samlet resultat (DM): KDY (guld) - Bandholm (sølv)- Frederikshavn (bronze).
WOw-stævne i september med flot deltagelse af mange teams og med sejr til Trine Abrahamsen, HS.
E-Sport er kommet i gang og været en succes med både en 1. og 2. division
Møde i Århus og Vejle med konstruktiv dialog: Transparens efterlyses fra klubberne side.
Økonomi: Der er landet et flot resultat med et plus på kr. 237.000 mod et budget mål på kr. 114.000
Dirigenten konstaterede, at ingen havde kommentarer til bestyrelsens beretning.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

Peter Wolsing gennemgik regnskabet og kunne med tilfredshed konstatere et overskud på 237.000 dkr. på
koncern niveau og på 177.A00 dkr. for Sejlsportsligaens stævner. Dermed var der rådet bod på forrige
års underskud. Præsentationen af regnskabet er udsendt
Egenkapitalen er på 26.000 dkr. pr. 31/12-2019.

Spørgsmål til regnskabet:
Afvigelsen fra budget i omkostningerne
bud getteri ngstidspu n ktet.

til alle medlemsklubber.

til logistik skyldes stor uvished om stævnebyers placering

på

Flemming Clausen, bestyrelsens revisorkyndige, forklarer vedr. regnskabet:
Bestyrelsen besluttede at konvertere foreningens tilgodehavende på 2,.9 mio. iApS til egenkapital, hvorved
der bliver positiv egenkapital i ApS. Dette kan dog ikke ses i dette års regnskab, da det først kan

effektueres naeste år.
Der opereres i en forening og et ApS af hensyn

til momsreglerne.

Spørgsmål fra Horsens vedr. hvorledes lønomkostningerne er fordelt i foreningen og i ApS:

-

Peter Wolsing svarer, at der er relativt mange indtægter i foreningen, men knap så mange i ApS'et.
Det er af hensyn til at opnå en bedre balance, at man har valgt denne fordeling.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet for 2019 for både forening og ApS blev godkendt
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