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Referat fra ordinær generalforsamling i  Rudkøbing Sejlklub 
 

afholdt lørdag, den 1. april 2017 i klubbens lokaler kl. 15.30 med følgende dagsorden: 

  
Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Pkt. 2  Bestyrelsens beretning til debat og godkendelse. 

Pkt. 3  Revideret årsregnskab til debat og godkendelse. 

Pkt. 4  Fastsættelse af kontingent.  

Pkt. 5 Indkomne forslag 

a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer   

Pkt. 6  Valg til bestyrelsen. 

 På valg er: 

 Tina  Olsen (formand) modtager ikke genvalg 

  Peter Hansen  (best.medlem) modtager ikke genvalg 

 Anne-Jette Nielsen(best.medlem) modtager ikke genvalg 

 Mikael Jensen (best.medlem) modtager genvalg 

 Sten Hansen (best.medlem) modtager genvalg 

 Bestyrelsessuppleant vakant 

  Ejvind Stubgaard (revisor) modtager genvalg 

Pkt. 7 Eventuelt  

 

   * * * * * * 

 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent 
  Bestyrelsen foreslog Torben Tranberg som ordstyrer. 

Et forslag, som generalforsamlingen kunne tilslutte sig. 

 

 Torben Tranberg takkede for valget og kunne meddele, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt som foreskrevet i vedtægterne. 

 

 Som stemmetællere blev Søren Nielsen og Poul Tom Hansen valg.. 

  

 Herefter gav dirigenten ordet videre til formand, for forelæggelse af beretning for året, der er 

gået. 

 

   

Ad pkt. 2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.  
 
Bestyrelsens beretning er indsat ordret: 

 

Traditionen tro tog sæson 2016 start efter klubstanderen blev hejst i signalmasten og 

generalforsamlingen var vel overstået den 16. april 2016. 

 

Det har igen været et spændende år med et aktivt klubliv, og jeg vil i dag starte med at bruge 

anledningen til at sige en stor tak til den nuværende bestyrelse for jeres engagement i året, 

som er gået, samt til alle de dejlige medlemmer, som har givet en hånd med i årets løb. 

Mange tak for den flotte indsats alle sammen. Jeg vil også med glæde byde nye medlemmer i 

klubben velkommen, og håber at i føler, i er blevet taget godt imod og føler jer hjemme her i 

vores klub.  

 

Sæsonen 2016 startede den 10. april med fællesudsætning, hvor der kom mange både i 

vandet. Tak til Peter og Keld for at styre slagets gang. Begge ønsker i år at stoppe med det, 

og andre må tage over, så vi skal  have fundet nogle friske medlemmer, som er klar til dette, 

så vi også fremover har fælles bådisætning her i sejlklubben. Men forhåbentlig finder vi om 

lidt lige ud af, hvem der kunne have lyst til dette.  

 

Den 3. maj blev der afholdt Sejl Sikkert temaaften omkring sikkerhed og redningsveste. Alle 

deltagere fik en masse god viden med sig omkring redningsveste, patroner osv. En stor tak til 
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Arne for at have viljen til at skabe det rette fokus for sejlerfolket her på havnen.  Det er 

bestemt et indsatsområde, som skal bakkes op.  

 

Den 10. maj blev der afholdt foredrag med Nordea og OL sejler Jonas Warrer, igen med fyldt 

klubhus med efterfølgende hygge i sejlklubben. Tak til arrangørerne. 

 

Den. 11. maj kunne vi starte sæsonen med onsdagssejladserne. Sæsonen bød på mange gode 

sejladser og efterfølgende hygge i sejlklubben. Tak til kapsejladsudvalget for den store 

indsats, og vi ser frem til en ny spændende sæson med forhåbentlig masser af både på vandet. 

Lad os starte op på en frisk sæson med ja hatten på og forhåbentligt også flere både, som 

deltager i den hyggelige onsdagssejlads. Så vel mødt til skippermøde den 3. maj, hvor den nye 

sæson skal planlægges, og hvor der også luftes tanker om en aften med kapsejladsregler osv.  

 

Traditionen tro startede vores fælles grillaftner op i maj måned. Hver eneste gang har der 

været stor tilslutning og masser af hygge i klubben, og vi håber at se endnu flere i år. Tak til 

Lene, Keld og Resti for at styre grill osv.  

 

2016 har samtidig budt på klubbens 90 års fødselsdag, som blev fejret med manér og fuldt 

hus. 54 deltagere. En rigtig hyggelig aften, hvor Poul Tom ligeledes blev udnævnt til 

æresmedlem i klubben. Aftenen bød samtidig på et spændende foredrag og billeder fra gamle 

dage og sejlklubbens historie. Stor tak til alle, som bidrog med materiale, fremlæggelse og 

gode taler. Det var en stor dag, man ikke sådan lige glemmer.  

 

Sommeren 2016 kom der rigtig gang i junior afdelingen. Hver mandag har der været stor 

tilslutning af 10-12 unge. En sommer, hvor der kom mere liv i laserjolle og Hobiecaten, som 

de unge har nemt ved at håndtere, og som de virkelig synes er sejt. Så det har virkelig været 

trækplasteret i 2016. På ønskesedlen er nu en følgebåd samt håndholdte VHF radioer. Der er 

løbende ansøgt fonde, men lykkens gudinde er endnu  ikke land., så jagten fortsætter. En stor 

tak til Kenneth og Mikaels indsats og vilje til at udvikle juniorafdelingen og give de unge 

nogle gode oplevelser på vandet.   

Sommeren bød også på Sankt Hans stormen, som rasede henover havnen den 23. juni og 

forårsagede store skader på pæle og en masse både her i havnen. Utrolige kræfter, der er på 

spil uden, at man kan gøre noget som helst, før alt er slut. Stor hjælp fra alle på havnen, så 

der kom ok styr på tingene trods omstændighederne. Det forårsagede en del skader på vores 

både i juniorafdelingen, som har været igennem en større reparation, for at de kunne blive 

klar til en ny sæson efter ferien.  

 

Den 6. august blev der afholdt Bianca 27-ernes 50 års jubilæum, hvilket forløb over en hel 

weekend med besøg af en masse Bianca 27-erer fra nær og fjern. Der var stor hygge på 

havnen og i klubhuset efterfølgende. Jeg tror bestemt, at mange af dem kigger forbi igen.  

 

Igen i år var der fuld gang i penslerne. Det var tid til at male klubhus. Stor tak til malerholdet 

for det flotte arbejde, som er gjort igen i år, så vores dejlige klubhus fortsat fremtræder så 

fint. I har fuldt styr på penslerne. Godt gået alle sammen.  

 

Det er fortsat populært at låne vores dejlige klubhus til fødselsdage, konfirmationer og 

lignende. Stor tak til Keld og Lene for det flotte arbejde med at styre slagets gang og sørge 

for, at det fungerer så fint.  

 

Lørdag den 3. september havde klubben inviteret til hovedkapsejlads. Der var 7 tilmeldte 

både. Sejladsen blev afviklet i fint vejr, så alt gik som planlagt, og alle kom i mål. Vinderen 

blev Aphrodite 101 ”Vibe”  Steen Berthelsen. Traditionen tro blev Maritim Weekend også 

afholdt denne weekend, og lørdag var der mange mennesker på havnen og stor tilslutning til 

festen om aftenen. Søndag den 4. september var vejret rigtig vådt og ikke ligefrem med os. Vi 
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krydser fingre for bedre vejr til dette års arrangement. Planlægningen er i fuld gang sammen 

med øvrige foreninger på havnen.  

Efter endt sejlsæson blev det atter tiden til at hale standeren ned den 22. oktober, og bådene 

kom på land. Til standernedhalingen blev der uddelt pokalen for en særlig indsats i klubben, 

og den gik som bekendt til Lene & Keld for deres store indsats i klubben.  

 

I juniorafdelingen blev det knækkede sværd udelt til Victor Gjersen. Det er en pris, som gives 

til en sejler, som har været en god kammerat i året, som er gået, og en sejler som har udviklet 

sig meget. Kl. 18 var bordet dækket op til standerstrygningsfest, med en masse gode 

sejlerhistorier fra sommeren, som var gået. Igen med stor opbakning fra medlemmerne. 

Mange tak til Festudvalget "Team Skaarup & Gammelgaard" for deres flotte indsats og 

planlægning af klubbens fester, som vi håber at I er friske på at fortsætte med.  

 

Selvom bådene kom på land og standeren var strøget, så stoppede klubbens aktiviteter sørme 

ikke.    

 

Den 7. december havde vi vores årlige julekomsammen med gløgg, æbleskiver og 

stormhistorier, igen med fuldt hus i sejlklubben. Stor tak til Juleudvalget Søren, Poul Tom, 

Jørn og Berit for at gøre det til en rigtig hyggelig aften, hvor klubbens medlemmer kun kunne 

komme endnu mere i julehumør.  

 

Da julen var vel overstået, startede vi året med et besøg hos Walsted den 26. januar, hvilket 

der var god opbakning til, og folk fik gode tips og ideer med sig hjem.  

 

Ikke nok med vi havde Sankt Hans stormen som forårsagede skader, så skete der også det 

uheldige med brand i Torbens hal i slutningen af januar i år. Trods hurtig reaktion og masser 

af brandbiler osv., blev mange både inde i hallen beskadiget, og er pt. i gang med at blive 

gjort klar til en ny sæson uden mén. Oveni det var der også oversvømmelse med skade på 

sejlklubbens bygninger, som er udbedret. Jeg tænker, at nu må vi have opbrugt vores 

uheldskvote her på havnen, så vi kan se frem til et år uden bump på vejen.  

 

Den 18. februar var der gang i gryderne igen, hvor der blev afholdt suppegilde, og alle havde 

en rigtig hyggelig aften. Tak til suppeholdet Karen og Peter for at svinge grydeskeen mv. og 

få en god fest på benene.  

 

Og for at man ikke går tørstig hjem fra alle vore dejlige arrangementer, så skal der også lyde 

en stor tak til Per Munch, der altid søger for at provianten i kabyssen er i top. Når vi snakker om at have 

tingene i top, så sørger Elin også altid for, at klubhuset er pænt og rent. Stor tak til Elin for at du fortsat vil 

hjælpe med det og kigge forbi Langeland.  
 

Sejl Sikkert ambassadør Arne kom på banen igen her i marts med et foredrag omkring 

nødkommunikation, hvor der bl.a. blev sendt nødraketter til vejrs og hvor man også fik en 

masse god viden med sig hjem, så alle nu kan klare en nødsituation uden at blinke med et øje. 

Igen super med disse slags foredrag, så vi bevarer fokus på sikkerhed blandt vore 

medlemmer.  

 

Her midt marts har vi været så heldige at få en del af foreningspuljen fra Langeland 

Kommune, så vi har fået udskiftet de 3 dobbeltdøre i materiale bygningen. Stor tak til 

tømmersjakket Poul Tom, Leif Peti og Flemming Sommerlyst, som virkelig har givet den en 

skalle igen i år, og nu fået materialebygningen til at se super godt ud. Sidste år blev der sat 

nye vinduer i foroven, og det ser rigtig godt ud. Det er meget flot håndværk i har gjort der, en 

kæmpe stor tak for det.  
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Inden vi slutter af for i dag, skal vi under punktet Eventuelt have talt omkring nuværende 

udvalg, og om man ønsker at fortsætte. Vi skal altid huske, ikke at tage alting som en 

”selvfølge”, så derfor er det godt lige at vende det.  

 

Som I alle ved, er jeg nødsaget til at stoppe som formand for nu (og det er ikke en aprilsnar). 

Jeg håber derfor meget, at vi når i mål i dag ved fælles hjælp, så sejlklubben fortsætter sit liv 

her på havnen. Jeg har sendt en del mails inden for de sidste par måneder med en opfordring 

til at træde til og gribe bolden for at klubben overlever. Denne opfordring håber jeg, I har 

taget godt imod, så vi om lidt kan få valgt en super god bestyrelse og formand til Rudkøbing 

Sejlklub.  

 

Så nu vil jeg slutte her, og  sige tak for god ro og orden. Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig 

god sejlersæson.  

Tina Olsen 

Fmd. 
 
Generalforsamlingen  godkendte beretningen uden bemærkninger. 

    

Ad pkt. 3  Årsregnskab med revisonspåtegning til debat og godkendelse. 

  
 Klubbens kasserer Anne-Jette Nielsen gennemgik klubbens årsregnskab, som udviste et 

overskud på 6.093 kr. 

 

 Søren Stidsholt gjorde opmærksom på, at  de 35.000 kr., der i regnskabet var nævnt som 

sponsorater, er fra Langeland kommune og  Bianca 27-klubben.  

  

 Endvidere ønskede Henning Rasmussen forklaring på, hvorfor udgiften til el/varme var faldet 

fra 11.082 kr. i 2015 til kun 4.665 kr. for 2016. 

 

 Dette kunne forklares med, at der var installeret nye radiatorer og at der i 2016 ikke havde 

været undervisning og derfor heller ikke havde været opvarmet til dette. 

  

 Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

 

    

Ad pkt. 4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

 Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende kontingenter, hvilket 

generalforsamlingen tilsluttede sig. 

 

  

   

Ad pkt. 6 Valg til bestyrelsen.  
    

 Finn Birger Hansen  valgt som formand for 2 år 

 Michael Jensen  genvalgt til bestyrelsen for 2 år  

  Jeanette Bønnelykke   valgt til bestyrelsen for 2 år 

 Bent Hansen   valgt til bestyrelsen for 2 år  

 Steen Hansen   genvalg som suppleant for 2 år  

 Arne Nielsen   valgt som suppleant 1 år  

 Ejvind Stubgaard   genvalgt som revisor for 2 år 

 

 At Finn Birger Hansen påtog sig formandsposten for de kommende 2 år bragte stor glæde, da 

det ingen hemmelighed skal være, at der op til generalforsamlingen havde været nervøsitet 

omkring besættelse af formandsposten. 

 

Ad pkt. 5 Indkomne forslag. 

Bestyrelsen forelagde forslag til vedtægtsændringer, og her henvises til klubbens nye 

vedtægter, som er lagt på hjemmesiden. 
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 I følgende paragraffer blev der enten ændret ordlyd eller tilføjet underpunkter  af 

generalforsamlingen: 

 

 Medlemsskab 

 

 § 2 

Aktivt medlemskab (seniormedlemskab) 

 Som aktivt medlem kan optages enhver over 18 år, som dyrker sejlsport. 

Bådejere kan alene optages som aktive medlemmer. 

 

Junior-medlemskab 

I klubbens juniorafdeling optages børn og unge mellem 7 og 18 år. 

Der kræves skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehavere ved 

indmeldelsen. 

 

Familie-medlemskab 

Ønsker flere i samme husstand at være medlem af Rudkøbing Sejlklub, kan tegnes 

familiemedlemskab som en rabatordning. 

Ordningen dækker 2 voksne som aktive medlemmer og hjemmeboende børn under 18 

år. 

Æresmedlemmer 

Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

Æresmedlemmer har stemmeret. 

 

 Medlemskontingent og medlemmernes forpligtelser 

 

 § 3 

Der betales årligt kontingent, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af 

generalforsamlingen. 

Kontingentet betales forud inden den 28. februar. 

Ved indmeldelse efter 1. september betales 1/2 kontingent. 

 

§ 5 

Udtrædelse af klubben sker ved skriftlig meddelelse til kassereren. 

Et medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet efter èn rykker ikke har betalt 

kontingent. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som modarbejder klubbens formål eller på 

anden måde efter bestyrelsens skøn misligholder sine forpligtelser som klubmedlem - 

herunder ved grovere eller flere gange gentaget usportslig optræden eller manglende 

sømandskab. 

Et ekskluderet medlem har ret til at få bestyrelsens beslutning forelagt på 

førstkommende ordinære generalforsamling til generalforsamlingens afgørelse, men er 

i perioden indtil generalforsamlingen suspenderet som medlem. 

 

Generalforsamlingen 

 

§ 7 

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Eventuelt. 

 

Ethvert aktivt medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på 
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generalforsamlingen, når vedkommende skriftligt har fremsat krav herom overfor 

bestyrelsens formand inden den 1. marts. 

 

§ 8 

Klubbens generalforsamling afholdes i Rudkøbing. 

 

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. 

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages med mindst 14 dages varsel ved 

skriftlig meddelelse til medlemmerne samt på klubbens hjemmeside. 

Skriftlig meddelelse kan ske ved brev, e-mail eller anden personlig elektronisk 

kommunikationsform samt ved opslag i klubhuset. 

 

Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden: 

Skal der behandles forslag til vedtægtsændringer skal hele teksten af disse fremgå. 

Øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes 

skriftligt. 

Forslagene kan afhentes i klubhuset senest 5 dage før den ordinære generalforsamling. 

Årsregnskabet med revisionspåtegning kan afhentes i klubhuset senest 5 dage før 

generalforsamlingen. 

 

§ 9 

Ethvert aktivt medlem, der har været medlem af klubben i 3 måneder og er fyldt 18 år, 

har èn stemme. 

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. 

På generalforsamlingen afgøres anliggender ved simpelt stemmeflertal. 

Beslutninger om ændring af klubbens vedtægter er kun gyldige, såfremt de tiltrædes af 

mindst 2/3 af de stemmeberettigede, der er til stede på generalforsamlingen. 

 

§ 10 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen blandt 

medlemmerne eller uden for disses kreds. 

Generalforsamlingsreferat udarbejdes af udpeget referent eller bestyrelsens sekretær. 

Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal referat være tilgængeligt på 

hjemmesiden. 

Dirigenten påser at talerne overholder forskrifterne for god mødeskik og kan 

fremsætte henstillinger eller formaninger samt om fornødent fratage en taler ordet. 

Afstemning kan undlades, hvis det det fremgår af forhandlingerne at der er enighed 

om beslutningen. 

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem eller dirigenten ønsker 

skriftlig afstemning. 

Eksklusion af medlemmer er altid skriftlige. 

Stemmeoptællingen udføres af dirigenten og 1-2 stemmetællere udpeget af dirigenten. 

Dirigenten leder afstemningerne og bestemmer disses rækkefølge. 

Dirigenten skal påse at afstemningstemaet er klart formuleret og instruere deltagerne 

om måden, på hvilken deres stemme skal afgives. 

 

Foreslås der ved valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse ikke flere 

kandidater, end der skal vælges, skal de pågældende anses for valgt uden afstemning. 

Skal to eller flere medlemmer til bestyrelsen vælges, stemmes om alle poster på èn 

gang. 

Det opgøres, hvor mange stemmer hver kandidat har fået, og de ledige poster besættes 

efter stemmetal. 

Skal der samtidig ske valg af suppleant til bestyrelsen, besættes suppleantposten med 

den kandidat, som har størst stemmetal uden at være valgt til bestyrelsen. 

Stemmesedler, som indeholder færre navne end det antal bestyrelsesmedlemmer, som 

skal vælges, eller som gentager samme kandidats navn, er ugyldige. 

Formanden vælges særskilt. 

 

§ 11 
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Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 aktive medlemmer, hvor den ene er 

juniorafdelingens formand. 

Valg af formand sker ulige år. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig senest en uge efter generalforsamlingen med 

næstformand, sekretær og kasserer. 

Kan der ikke ved konstitueringen findes en kasserer, kan bestyrelsen træffe beslutning 

om at finde en kasserer uden for bestyrelsen. 

Èn suppleant vælges hvert andet år. 

Genvalg kan finde sted. 

 

Kommer bestyrelsen ned under 4, indtræder suppleanten i bestyrelsen. 

bliver der under 4 bestyrelsesbestyrelsesmedlemmer, indkalder formanden eller 

bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleant. 

Ved afgang af formand vælger bestyrelsen selv blandt sine medlemmer en ny 

formand, som fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. 

 

§ 12 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. 

Har formanden forfald, indkalder næstformanden. 

To medlemmer af bestyrelsen kan forlange at bestyrelsen indkaldes til møde. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

Bestyrelsesafgørelser afgøres ved stemmeflertal. 

Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne og lægger dem på hjemmesiden, når 

de er godkendt af bestyrelsen. 

Et medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få 

dette noteret i referatet. 

 

§ 14 

Klubbens regnskab revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen. 

Der vælges en revisor hvert år. 

Genvalg kan finde sted. 

Revisorerne skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik. 

Det påhviler bestyrelsen at give revisorerne adgang til at foretage undersøgelser og 

indhente oplysninger - herunder adgang til regnskabet, som de finder nødvendige for 

udførelse af hvervet. 

Regnskabet forsynes med påtegning. 

Hvis årsregnskabet efter revisorernes opfattelse ikke bør godkende, skal dette oplyses i 

påtegningen. 

Har revisorerne i sin revision fundet at der foreligger forhold, som kan medføre ansvar 

for bestyrelsen eller andre, skal dette oplyses i revisionspåtegningen. 

 

Juniorafdelingen 

 

§16 

Juniorformanden skal sørge for at ordensregler og sikkerhedsforskrifter overholdes. 

Juniorformanden kan ekskludere en junior, hvis regler og forskrifter ikke overholdes, 

Juniormedlemmet kan dog kræve afgørelsen forelagt bestyrelsen. 

 

Udvalg 

§ 17 

Bestyrelsen etablerer  kapsejladsudvalg, festudvalg, turudvalg, husudvalg og andre 

udvalg efter behov. 

Udvalgene har ikke selvstændig økonomi, men refererer til bestyrelsen. 

 

Opløsning og likvidation 

§ 18 

Beslutning om klubbens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor 
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mindst  2/3 af klubbens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de fremmødte 

stemmer for forslaget. 

Er antallet af stemmer ikke til stede, men forslaget i øvrigt vedtaget af 3/4 af de mødte 

antal stemmer, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der skal 

afholdes senest 1 måned derefter, og forslaget kan på denne generalforsamling 

vedtages med 3/4 af de fremmødte stemmer. 

 

På den efterfølgende generalforsamling vælges 3 likvidatorer, der udarbejder 

likvidationsregnskab for tiden fra udløbet af sidste regnskabsår til likvidationsdatoen. 

Regnskab fremlægges i klubhuset til eftersyn for medlemmerne, ligesom regnskabets 

fremlæggelse bekendtgøres på samme måde som angivet på klubbens 

generalforsamlinger, 

Der indkaldes samtidigt med et varsel på mindst 3 uger til afsluttende 

generalforsamling. 

Såfremt der ikke på den afsluttende generalforsamling afgives 2/3 af de fremmødte 

stemmer til fordel for anden anvendelse af eventuelt overskud, skal dette tilfalde 

Dansk Sejlunion. 

  ********** 

 

Til behandlingen af § 16  - Juniorafdeling mener juniorformanden, at forældreansvaret 

bør understreges, da han kan stå i en situation, hvor han som formand f.eks. grundet 

vejrlig aflyser en sejlads, og en forælder alligevel tillader en juniorsejler at sejle. 

Det blev klart tilkendegivet at ansvaret i en sådan situation alene er forældrenes, hvis 

der vel at mærke sejles i privat/eget grej. 

 

Formandens beslutning gælder for medlemmer af klubben, når der sejles i klubbens 

grej. 

 

Ad pkt. 6 Valg til bestyrelsen.  
    

 Finn Birger Hansen  valgt som formand for 2 år 

 Michael Jensen  genvalgt til bestyrelsen for 2 år  

  Jeanette Bønnelykke   valgt til bestyrelsen for 2 år 

 Bent Hansen   valgt til bestyrelsen for 2 år  

 Steen Hansen   genvalg som suppleant for 2 år  

 Arne Nielsen   valgt som suppleant 1 år  

 Ejvind Stubgaard   genvalgt som revisor for 2 år 

 

 At Finn Birger Hansen påtog sig formandsposten for de kommende 2 år bragte stor glæde, da 

det ingen hemmelighed skal være, at der op til generalforsamlingen havde været nervøsitet 

omkring besættelse af formandsposten. 

 

Ad pkt. 7 Eventuelt  

 

Den afgående formand rettede en stor tak til Peter for hans store indsats i bestyrelsen 

gennem rigtig mange år, og udtrykte håb om at han og Karen fortsat vil tage en lige så 

stor del i klublivet som hidtil. Både Peter og Karen har aldrig været blege for at give 

en hånd med uanset opgaven. 

 

Også Anne-Jette blev takket for sin store indsats i bestyrelsen i mange år og for 

hendes flotte måde at klare kassererjobbet på foruden hendes engagement i de andre 

bestyrelsesopgaver og arrangementer. 

 

Formanden fortsatte under punktet eventuelt med besættelse af de forskellige udvalg.  

 

Keld Pedersen og Peter Hansen overdrager i-sætning og op-tagning af både til 

Christian Bønneløkke og Michael Bay.  

"Skaarup og Gammelgård-teamet" påtog sig fortsat posten som festudvalg. 

(Jørgen Skaarup og Lullu samt Christian og Else Gammelgaard). 
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Søren Stidsholt og Poul Tom Hansen. fortsætter i juleudvalget. 

 

Lene og Keld Pedersen fortsætter med arbejdet med "Åben grill" arrangementerne 

sommeren igennem, ligesom de også fortsat står for udlejning af klubhuset. 

 

Flemming Nielsen, Ulrik Bastholm og Flemming Hansen besætter 

kapsejladsudvalget. Flemming Hansen var ikke tilstede på generalforsamlingen, men 

det øvrige kapsejladsudvalg følger op på, om Flemming også ønsker at fortsætte.  

 

Desværre var der ingen af de fremmødte, der meldte sig til turudvalget, hvorfor  

formanden tilkendegav, at alle var velkomne til at arrangere ture, når man syntes, at 

der var et behov eller en anledning.  

 

Poul Tom Hansen nævnte, at klubbens hovedkapsejlads ikke var nævnt i 

Kapsejladskalenderen for 2017. Formanden indrømmede at det beroede på en 

forglemmelse, og Søren Therkelsen tager hånd om dette.  

 

Endvidere gjorde Poul Tom Hansen opmærksom på, at det for klubben var muligt at 

låne forskelligt grej hos Classic Regatta. 

 

Finn Birger Hansen fremsatte spørgsmål omkring udlejning af rum i bådeskuret. 

Svaret var, at dette kunne blive noget, han som klubbens nye formand, kunne tage op i 

den nye bestyrelse. 

Her blev der indskudt, at Dansk Søredning meget gerne ville overtage lejemålet, hvis 

det blev ledigt. 

 

Sten Bertelsen, Helsingør-medlem takkede klubben og dens medlemmer for deres 

indsats og rettede en særlig tak til sin ven Finn Birger Hasen for at han endnu engang 

havde påtaget sig formandsposten. 

 

Dirigenten og den afgående formand Tina Olsen takkede for en god generalforsamling 

og takkede især for, at det var lykkedes at finde en afløser for hende på 

formandsposten. 

 

Tina Olsen ønskede sluttelig klubben alt godt fremover og takkede for den tid, hun 

havde haft som formand  

 


