
Rudkøbing Sejlklub
 www.rudkobingsejlklub.dk.

Referat af ordinær generalforsamling 2019
l Tidspunkt: Lørdag den 6. april 2019 kl. 15.30.
l Sted: Rudkøbing Sejlklubs klubhus.
l Antal medlemmer til stede: Ca. 40

l Fraværende i bestyrelse: Bent Chr. Hansen.
l Dirigent: Torben Tranberg.
l Referent: Søren Stidsholt Nielsen.

l Referat af generalforsamlingen: Formand Finn Birger Hansen indledte generalforsamlingen med en velkomst og 
mindedes derefter Keld Pedersen og Bent Jensen, der begge døde i 2018. Forsamlingen mindedes de to  
æresmedlemmer med et minuts stilhed. 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til dirigent, Torben Tranberg, blev valgt. Dirigenten indledte sit hverv med at konstatere, at 
generalforsamlingen var indkaldt korrekt i følge sejlklubbens vedtægter.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Formand Finn Birger Hansen berettede på bestyrelsens vegne om årets gang i sejlklubben. 
(Beretningen er i det efterfølgende - med enkelte tilretninger - gengivet efter formandens manuskript):

”Beretningen - er den nødvendig?

Mere information på hjemmeside, mails til alle medlemmer og sms pr. telefon, snak på havnen, det er flere informationer 
i luften, end en doven formand får.

Den 18. marts 2019 fyldte Rudkøbing Sejlklub 93 år, det vil sige, at klubben blev stiftet i 1926. 

Den 4. marts 2018 var der indbudt til fællesmøde under overskriften “Kurs og fart”. Der deltog lidt over 30 personer, 
snakken gik godt, og der var positive meldinger, men vi skal nok ikke ændre meget i klubben, hverken på kurs eller fart. 
Dejligt at der mødte så mange frem en søndag eftermiddag i marts.

Den 4. april 2018 var der standerhejsning og fest. Alt forløb godt, mange mennesker mødte frem og ingen skandaler, 
så vidt jeg ved. Tak til festudvalget. 

Den 16. juni 2018 var Rudkøbing Sejlklub på Ring-Andersens værft i Svendborg. Vi var rundt i alle kroge, et meget 
spændende sted. Derefter var vi på Danmarks Museum for Lystsejlads. Begge steder var det Martin Stockholm der viste 
rundt. Bagefter gik vi på Restaurtant Svendborgsund, hvor vi fik æggekage og hvad dertil hører.

l Før generalforsamlingen: I strålende forårssol gled Rudkøbing Sejlklubs stander til tops på sejlklubbens nyrenoverede 
signalmast. Standeren blev trukket til vejrs af bestyrelsesmedlemmerne Helle Svensson og Jeanette Bønlykke. Efterfølgen-
de akkompagnerede Lulu Okholm på medbragt guitar en Rudkøbing-sejlersang. Før de omkring 40 klubmedlemmer gik 
op til en forfriskning i klubhuset, gav formand Finn Birger Hansen en kort orientering om nyt i sejlklubben. Se fotos:
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Den 9. - 11. august 2018 afvikles Svendborg Classic Regatta, hvor Rudkøbing Sejlklub er godt repræsenteret med afvik-
ling af stævnet.

Den 7. - 9. september 2018 var der Maritim Weekend, som gav et lille overskud. Rudkøbing Sejlklub har bagefter meldt 
sig ud af arrangementet, og det er der tre grunde til: Besvær med at finde hjælp til bemanding, arrangementets indhold 
og regnskab.

Den 8. september 2018 stod den på Hovedkapsejlads - det blæste helt vildt. I 2017 var det totalt vindstille og i 2018 
blæste det virkelig meget. Den båd der kom længst var en Folkebåd, som nåede til sydspidsen af Strynø. Så kunne det 
være nok! Båden tilhører kapsejladsudvalgsformanden,  Frits F. Nielsen.

Den 3. november 2018 holdt vi standerstrygning og fest. Igen en god dag og en dejlig aften.

Den 19. november 2018 var overskriften ”Sikkerhed - Redningsveste og påklædning - Sejl sikkert - så ses vi igen”. Det 
var en vigtig aften - sikkerhed kan vi ikke få nok af.

Den 5. december 2018 var der julehygge, gløgg, æbleskiver samt en tur over Atlanterhavet på næsten første klasse 
med Søren Stidsholt Nielsen og Queen Mary 2.

Den 16. januar 2019 havde vi besøg af Anne-Marie Rindom, Laser Radial-sejler, som ligger nummer et på verdensrang-
listen for kvinder. Det blev en utrolig god aften, hvor Anne-Marie Rindom fortalte om sit liv, med bl.a. bookning af contai-
ner og alt andet, også økonomien, der er brug for til at få det hele til at hænge sammen som elitesejler. Anne-Marie har 
fire joller liggende forskellige steder verden over og selvfølgelig en i Japan, hvor der skal afholdes OL i 2020. Desværre 
var vi alt for få deltagere, i alt incl. foredragsholder og to gæster 24 personer. Fynske Bank Fond gav 7000 kr til denne 
aften.

For et års tid siden, den 26. januar 2018, havde sejlklubbens såkaldte Snitteholdet 25 års jubilæum - startet i 1993. 
Enkelte af os har været med i alle år. I denne sæson er der oprettet to hold, altså både tirsdag og onsdag. Det må ende 
med en udstilling en gang.

Den 7. februar 2019 havde Dansk Sejlunions Fynskredsen programmeret generalforsamling i Oure, men den blev aflyst 
på grund af manglende tilslutning. Kun tre klubber var tilmeldt, Rudkøbing Sejlklub var en af dem. Det tegner ikke godt.

Den 21. marts 2019 holdt Svendborg Classic Regatta deres generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub. Jeg synes, det er 
dejligt, når Svendborgsund-klubberne vil komme til Rudkøbing.

Den 3. april 2019 havde vi inviteret otte unge arkitektstuderende fra Arkitektskolen i København til en workshop. De har 
brugt adskillige måneder på at studere Det Sydfynske Øhav, Langeland, Rudkøbing by og Rudkøbing Havn. Jeg havde 
inviteret bestyrelsen, samt nogle der skønnes at havde interesse i dette. Vi var to, og heldigvis var der folk fra kommu-
nen, og enkelte erhvervsvirksomheder. Arne og jeg synes, at det har været interessant at møde de unge mennesker som 
tænker ud af boksen - ikke bundet af hverdagen.

Nogle punkter om fremtiden: Klubben kan bl. a. byde på sejlerskole for voksne. Det er meningen, at vi vil prøve at 
etablere sejlture, hvor folk, såvel medlemmer som ikke medlemmer kan komme ud at sejle en hverdagsaften et par timer 
i private både med ejeren som skipper. De der ikke er medlemmer af sejlklubben får et ’klippekort’ på tre-fire gange.

Juniorafdelingen har ingen leder eller træner, men to stk. to personers Hobie 405 joller, en Hobie cat, et antal Laserjol-
ler og otte optimistjoller og 23 juniormedlemmer. Det er et stort problem som skal løses på en eller anden måde. Rygter 
siger, at der på et tidligere tidspunkt har været betalt træner.

Den 14. maj 2019 afholdes der igen kursus i søsikkerhed: Mand over bord - I ligestillingens navn “PERSON over bord”.

Onsdagssejladserne afvikles, som det er sket de sidste par år, ca. syv-otte både deltager. 

8.-10. juni 2019 står Rudkøbing Sejlklub for Langeland Rundt i to etaper med stop i Spodsbjerg, hvor der arrangeres 
fællesspisning i Spodsbjerg.

Den 17. august 2019 holder vi hovedkapsejlads. Både Langeland Rundt og Hovedkapsejlads er med i den fynske kap-
sejladskalender.

Og så skal vi til den store formandstest med en hel masse taksigelser: 
+ Tak til Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond for 25.000 kr. 
+ Tak til Fynske Bank Fond for 7.000 kr.
+ Tak til Langeland Kommune for 14.000 kr + 10.000 kr. 



+ Tak til Svendborg Classic Regatta for 4.000 kr.
+ Tak til Rudkøbing Havn for et fornuftigt samarbejde.
+ Tak til murermester Alf Jensen for beton og assistance ved bådehuset (og tak til Arne).
+ Tak til festudvalget v./ Else Winther, Lulu Okholm, Christian Gammelgård og Jørgen Skårup.
+ Kapsejladsudvalget v./ bl. a. Frits Feodor Nielsen.
+ Udvendig for vedligehold af klubhus, bådehus og flagmast: Poul Tom Hansen (holdskipper), Flemming Hansen,  
   Jørgen Jensen, Jørgen Skårup, Henning Rasmussen, Peter Kristoff og Leif Nielsen.
+ Juleholdet: Berit Niebuhr, Jørgen Jensen, Poul Tom Hansen og Søren Stidsholt Nielsen.
+ Isætning og optagning af både: Christian Bønlykke og Michael Bay.
+ Den ekstra rengøring: Lene Pedersen samt Karan og Peter Kristoff.
+ Udlejning af klubhus: Lars Helbo.
+ Juniorafdelingen: Forældre og Mikael Jensen.
+ Jolleopbevaring: Torben Tranberg.
+ Grillaftener: Lene og Keld Pedersen samt Karen og Peter Kristoff.
+ Facebookbestyrer Jeanette Bønlykke.
+ Webmasters: Sinne Louise Hansen og Nicklas Nyboe.

Det er bestyrelsens håb, at vi får en god sæson - en god sejlersæson.

Uden Jer ingen sejlklub”, sluttede formand Finn Birger Hansen sin beretning.

Beretningen gav ikke anledning til større debat eller spørgsmål og blev vedtaget med applaus.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Et udførligt regnskab blev på generalforsamlingen uddelt til de tilstedeværende. Regnskabet følger kalenderåret.

Rudkøbing Sejlklubs kasserer Anne-Jette Nielsen (udenfor bestyrelsen) indledte sin beretning om regnskabet med at oplyse, 
at klubben har 181 medlemmer, heraf 49 familiemedlemskaber, 47 seniormedlemskaber, seks passive medlemmer samt to 
æresmedlemmer.

I sin beretning om regnskabet nævnte kassereren, at klubbens indtægter i året var på i alt 153.813 kr (2017: 135.704 kr). 
De samlede  udgifter var 98.624 kr (116.838 kr). Det førte til et resultat før renter og afskrivninger på 55.188 kr (18.866 
kr). Resultatet med afskrivninger (klubbens fartøjer) var 24.188 kr. (12.842 kr).

Under regnskabspunktet ”aktiver” var anlægs/omsætningsaktiver gjort op til i alt 568.794 kr (599.794 kr). Klubbens be-
holdninger var gjort op til 292.199 kr (237.011 kr). Aktiver i alt: 860.993 kr (836.805 kr). 

Under ”passiver” var egenkapital i alt gjort op til 860.993 kr (836.805 kr). Under ”gæld” - ”passiver i alt” var beløbene - 
dvs. balancen i regnskabsåret 2018  - 860.993 kr (836.805 kr).

Klubbens revisorer, medlemmerne Jytte Munch og Ejvind Stubgaard, har genenmgået regnskabet og i følge det omdelte 
materiale noteret at, ”revisionen har ikke givet anledning til forbehold”.

Regnskabet gav heller ikke anledning til større debat eller spørgsmål og blev vedtaget med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

De gældende satser for kontingenter til Rudkøbing Sejlklub blev besluttet fastholdt uændret.

5. Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke til bestyrelsen var indgået forslag til generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse

I følge dagsorden modtog næstformand Bent Chr. Hansen og bestyrelsesmedlem Mikael Jensen - begge valgt i 2017 - ikke 
genvalg. Revisor Ejvind Stubgaard (2017) modtog heller ikke valg.



Formand Finn Birger Hansen og bestyrelsesmedlem Jeanette Bønlykke var begge på valg og blev genvalgt uden modkandi-
dater. Applaus.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Steen Hansen (tidligere suppleant) og Jens Koch. Ingen modkandiater. Applaus.
Nyvalgt suppleant for to år blev Christian Bønlykke. Ingen modkandidater. Valgt med applaus. Det lykkedes ikke at finde 
kandidat til den anden suppleantpost, som dermed står vakant.
Nyvalgt revisor blev Jytte Stubgaard. Ingen modkandidater. Valgt med applaus.

Bestyrelsen mm. består efter generalforsamlingen af:
Finn Birger Hansen, formand.
Arne Nielsen, bestyrelsesmedlem (efter generalforsamling konstitueret som næstformand).
Helle Svensson, sekretær.
Jeanette Bønlykke, bestyrelsesmedlem.
Steen Hansen, bestyrelsesmedlem.
Jens Koch, bestyrelsesmedlem.
---
Christian Bønlykke, suppleant.
---
Kasserer (ikke medlem af bestyrelsen): Anne-Jette Nielsen.

7. Eventuelt

Dirigent Torben Tranberg annoncerede herefter punktet ”eventuelt”. Her kan som bekendt alt drøftes, men intet kan vedtages.
En række medlemmer havde ordet.

Flemming Hansen slog et slag for, at alle medlemmer burde opsøge nyankomne fastliggere ved broerne og tale for et med-
lemskab af Rudkøbing Sejlklub.
---

Helle Svensson oplyste, at den påtænkte sejlerskole for voksne allerede har fået tre-fire både med skipper til rådighed og 
opfordrede flere til melde sig: - Formålet er at øve praktiske færdigheder og at skabe tryghed om bord.
---

Poul Tom Hansen spurgte til ejerforhold omkring det store telt og stole doneret til en række af havnens klubber og foreninger 
i forbindelse med Maritim Weekend. - Er sejlkkubben ude af ejerskabet efter, at klubben har valgt at træde ud af Maritim 
Weekend, lød spørgsmålet.

Arne Nielsen oplyste, at der intet er skrevet ned om teltets ejerskab eller ret til at bruge det.

Finn Birger Hansen oplyste, at teltets forhold vil blive drøftet på et forestående møde med de involverede parter.

Torben Tranberg oplyste, at normal praksis for lignende er, at alle oprindelige interessenter - i dette tilfælde fem foreninger 
og klubber - beholder ejerskab samt ret til brug af telt og inventar.

---

Flemming Hansen sagde, at det var ærgerligt, at klubben var gået ud af fællesskabet omkring Maritim Weekend og  
opfordrede til at lave nogle regler for arrangementet og genoverveje klubbens tilslutning.

Per Munch sagde, at sejlklubben gik ud fordi for få medlemmer meldte si gsom aktive medhjælpere til bl. a. salg af øl,  
pølser samt etablering af festtelt.

Søren Therkelsen sagde, at hovedproblemet omkring sejlklubbens engagement Maritim Weekend er, at næsten ingen  
i klubben meldte sig for at gøre en indsats.

Jeanette Bønlykke sagde, at bestyrelsen havde gjort meget for at aktivere frivillige - desværre med for lille resultat.

Torben Tranberg konkluderede som dirigent, at bestyrelsen vil undersøge muligheder for klubbens evt. fortsatte medvirken til 
Maritim Weekend.

---

Helle Svensson mindede om, at klubbens juniorafdeling er trængt, og at den i øjeblikket er uden leder.



Flemming Hansen tog afstand fra et forslag om at honorere en leder af afdelingen: - Klubarbejde er frivilligt arbejde.

Poul Tom Hansen nævnte, at en honoreret juniorleder kunne være en person, der kom ”udefra”.

Michael Jensen, afgået juniorleder: - Jeg håber, at der findes en, der vil tage over.

---

Dirigent Torben Tranberg konstaterede, at ikke flere ønskede ordet. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lukket.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. ca.16.45.

----------------------------------------

l Efter generalforsamlingen: Dagen sluttede traditionen tro af med standerhejsningfest om aftenen. Omkring 40 
medlemmer nød en veltillavet middag samt festudvalgets fantasifulde underholdning - og fik sunget godt igennem 
fra klubbens sangbog. En dejlig dag i Rudkøbing Sejlklub.

.....................................................................                      .....................................................................           
Torben Tranberg, dirigent                                                      Søren Stidsholt Nielsen, referent

Rudkøbing, medio april 2019.


