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Referat fra ordinær generalforsamling i  Rudkøbing Sejlklub 
 

afholdt lørdag, den 11. april 2015 i klubbens lokaler kl. 14.30 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  Valg til bestyrelsen. 

 På valg er: 

 Tina  Olsen (formand) modtager genvalg 

 Peter Hansen  (best.medlem) modtager genvalg  

 Michael Jensen (best.medlem) modtager genvalg 

 Anne-Jette Nielsen (kasserer) modtager genvalg 

  Steen Hansen (best.suppl.) modtager genvalg  

 Ejvind Stubgaard (revisor) modtager genvalg 

Pkt. 6 Indkomne forslag 

 Bestyrelsen har ændringsforslag til §8 vedr. indkaldelse / bekendtgørelse  

 til generalforsamling. 

Pkt. 7 Eventuelt 

   

 * * * * * * 

   

 Formanden startede generalforsamlingen med velkomst og takkede  

æresmedlemmerne  Finn Birger og Keld Pedersen for deres hjælp med at få 

klubstanderen sat.  
 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent. 
 Som generalforsamlingens ordstyrer foreslog bestyrelsen Jørgen Skaarup, hvilket 

 generalforsamlingen kunne tilslutte sig. 

  

 Jørgen Skaarup takkede for valget og gav ordet videre til formanden. 

 

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning til debat og godkendelse.  
Formanden fremlagde følgende beretning, som referenten har fået fra formanden og indsat 

ordret: 

  

"Traditionen tro tog sæson 2014 start efter klubstanderen blev hejst i signalmasten og 
generalforsamlingen var vel overstået d. 5. april 2014.  

 

En vellykket standerhejsningsfest med stor opbakning og god mad blev afholdt, og alle 
var klar til at tage hul på en ny sæson.  
 

Her startede mit første år som formand for Rudkøbing Sejlklub. Det har været et 
spændende år, og jeg vil i dag benytte anledningen til at takke den nuværende 
bestyrelse og tidl. formand Keld Pedersen for stor opbakning og hjælpsomhed, når 
spørgsmålene dukkede op hen ad vejen. Især har Peter og Anne-Jette stået for skud. 
Mange tak for hjælpen.  

 
Sæsonen startede også med, at der var fællesudsætning i april, hvor 25 både blev søsat.  
 
Sommerens aktiviteter startede med, at onsdagssejladserne blev skudt i gang d. 7. maj 
2014. Der var 9 tilmeldte både. Der blev afholdt sejladser før og efter sommerferien, 
som blev afviklet i skiftene vejrforhold. Den 6. september kunne man afholde 
hovedkapsejladsen og afgøre, hvem der måske var den dygtigste sejler i klubben. 
Onsdag på onsdag har alle hygget sig efter hver sejlads, og jeg vil opfordre endnu flere 
til at deltage på vandet i den nye sæson. Alle har det sjovt både på vandet og i 
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klubhuset bagefter, så mød endelig op. Der er plads til alle – både små som store både. 
En stor ros til sejladsudvalget for det store arbejde, de har udført.  
 
Juniorafdelingen blev ligeledes skudt i gang d. 19. maj, og har i hele 2014 haft stor 
tilslutning af unge, der hver mandag med stor glæde har sejlet pirat- og optimistjoller. 
De unge hygger sig rigtig meget. 2 af disse er i år blevet uddannet som optimist 
instruktører, hvilket vi i sejlklubregi er meget stolte af. En stor tak og ros til Kenneth 
 & Michael, der tager sig af de unge sejlere.  
Juniorafdelingen har bestyrelsen valgt at bruge ekstra penge på, både for at fastholde 
de nuværende unge sejlere og forhåbentlig friste og tiltrække nye unge sejlere, og 
tiltaget med anskaffelse af hurtigere både kunne måske være det, der skulle til. 
 
Vores ansøgning til fonde har givet pote. Sydfynske Damskibsselskab har givet 
sejlklubben 25.000 kr. til brug for køb af Hobie Cat til juniorafdelingen. D. 10. 
december 2014 fik sejlklubben overrakt checken overrakt på Hotel Troense. Bestyrelsen 
har besluttet at udvide juniorafdelingen, således at der også er en bådtype med mere 
fart over feltet, for om muligt at fastholde de unge og friste nye til at lære livet til søs. 
Hobie Cat kan også benyttes af klubbens ældre medlemmer, og der er tanker om på sigt 
at skabe en Hobie-aften, hvor man kan afprøve sine kræfter med denne nye type båd i 
sejlklubben. Der er desværre leveringstid på Hobie Catten, som forventes leveret i 
juni.  
 
Vi har også været heldige, at blive udvalgt til Brugsens kommende donationsstander 
(den røde mønt), hvor sejlklubben vil være en af de 3 udvalgte det kommende kvartal. 
Overskuddet går til juniorafdelingen, så gå endelig i Brugsen og handle, og husk en 
rød mønt til sejlklubben – også den dag, hvor der er ”bon-dag”. Mere info på klubbens 
hjemmeside, når det løber af stablen.  
 
Traditionen tro havde vi grillaftener ved klubhuset. Vejret var som bestilt godt til 
næsten hver eneste grillaften, og der var stor tilslutning hver gang. På bordene finder 
I en oversigt  med datoer for kommende grillaftener. Mød endelig op, og alle er 
selvfølgelig velkommen. Grillen er tændt, og man har sit egen mad mv. med., som 
indtages under terrassen ved havnekontoret. Altid en god gang sejlersnak og hygge 
omkring bordet som afsluttes med kaffe og kage, inden turen går hjemover igen.   
 
D. 24. maj 2014 blev der afholdt fællestur til Troense med fin tilslutning. Vejret var 
super godt. Nogle tog turen med Helge til Valdemar Slot, andre tog en slapper i 
cockpittet inden den store grillmenu skulle indtages på havnen. Næste morgen var der 
fælles morgenmad i Troense klubhus, hvorefter turen gik mod Rudkøbing igen. En 
stor tak til Lene & Michael for at få genoplivet fællesturen i klubben. Efter succesen i 
2014 håber jeg turudvalget i dag vil blive udvidet med flere medlemmer, så 
planlægningen for kommende fællesture kan sættes i søen.  

 
Den 6. september blev klubbens hovedkapsejlads afholdt, som igen i år blev sejlet på 
aftenkapsejladsbanen. Der var 14 tilmeldte både til start og der var også deltagere fra 
Ærø og Lundborg. Første start kl. 9.00,som gik perfekt. Alle havde en rigtig god 
sejlads med efterfølgende præmieoverrækkelse i sejlklubben.   
Samme weekend afholdt Rudkøbing havn sit årlige brugtbådsmarked.  
I den forbindelse blev der afholdt arrangementer på havnen, og der var  
meget liv begge dage.  
 
Den 8. september blev der malet klubhus, og denne gang var det den nordlige side af 
klubhus og jollehus, som stod for tur. Per dirigerede penslerne. Tak til alle der hjalp 
til. 
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Den 11. november 2014 blev der afholdt "Hjælperspisning". Arrangementet gik fint. 
Konceptet fortsætter på samme måde i 2015.  
Efter endt sejlsæson blev standeren halet ned 1. november, og bådene sat på land. Det 
er altid en trist tid, men det er jo en del af at være sejler, at man bliver landkrabbe for 
en tid. Til standernedhalingen blev pokalen for en særlig indsats i klubben uddelt, og 
den gik som bekendt til Kenneth Nielsen for hans indsats med juniorafdelingen. 
 
I juniorafdelingen blev det knækkede sværd udelt til Tomas Knudsen. Det 
er en pris, som gives til en sejler, som har været en god kammerat i året der er gået. 
Kl. 18 var bordet dækket op til standerstrygningsfest, med en masse gode 
sejlerhistorier fra sommeren, der var gået. Igen med stor opbakning med deltagelse af 
41 medlemmer. Mange tak for det.  
 
Selvom bådene kom på land og standeren var strøget, så er der stadig aktiviteter i 
klubben.   
 
Den 10. december havde vi vores årlige julekomsammen med gløgg og æbleskiver, hvor 
Søren Nielsen fortalte om sin tur på Skoleskibet Danmark, hvilket var utroligt 
spændene at se og høre om. 
Igen en aften med fuldt hus i sejlklubben.  
 
Da julen var vel overstået, startede vi året den 20. januar med at Lulu og Jørgen 
Skaarup fortalte om deres sommertogt til Ålandsøerne og Gotland mv., hvilket var 
utroligt spændende at høre og se billeder fra. En stor tak til alle 3 for rigtig gode 
foredrag.  
 
Den 14. februar var der traditionen tro suppegilde, med suppe og peberrodskød. 
Efterfølgende blev der slået katten af tønden, og i år kunne Berit Niboer og Søren 
Stidsholt Nielsen udråbes som kattedronning og kattekonge. 
 
På Ørstedsskolen har der vinteren igennem været et hold af sejlklubmedlemmer  i 
gang med modelbygning, og der hygges i stor stil med træklodserne, som bliver til 
smukke modeller. Det kan Poul Tom fortælle en masse mere om, såfremt nogen har 
interesse.  
 
I 2014 var der desværre ikke tilslutning nok til duelighedsundervisning. Vi må se, 
hvad året bringer og hvilke muligheder der åbner sig.  
 
I 2014 har der ligeledes været afholdt møder med Havnen og øvrige foreninger 
omkring de kommende planer for Maritim Weekend 2015. Ligeledes har vi også fået 
afsluttet Maritim Weekend 2013, hvor en aftale om fordeling af overskud mellem 
Sejlklubben, havnen og bådelauget er blevet aftalt. Det har været svært at opnå 
enighed mellem de 2 klubber, men der er nu lagt låg på, og alle starter på en frisk. 
Bestyrelsen har igennem hele forløbet handlet i henhold til klubbens interesse og sagt 
farvel til Maritim Weekend 2013 og goddag til Maritim Weekend 2015 med en masse 
gode ideer til dette. Sejlklubben vil bl.a. afholde Maritimt loppemarked i klubhuset. Så 
kig allerede nu i jeres gemmer og sig til, såfremt i har noget liggende.   
 
Klubhuset har i årets løb været udlånt til klubbens medlemmer. 
Klubhuset er skønt at holde sine fester i, så vi vil opfordre jer medlemmer til at benytte 
jer af det. Se reglerne for udlån på klubbens hjemmeside. En stor tak til Keld for hans 
store indsats. Der er foretaget mange forbedringer for at gøre lån af klubhus til en god 
oplevelse, og ja - også spejl i entreen. Lene har haft gang i penslen. Mange tak for det.  
 
Nu skal vi se, hvad den kommende sæson byder på pt.  
Der er onsdagssejladserne, som starter med et formøde den 22. april. 
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Grillarrangementer, se seddel.  
Hovedkapsejlads og Maritim weekend i september. 
 
Jeg vil derfor også benytte lejligheden i dag til at opfordre jer til at være med til at få 
genoplivet vores udvalg igen. F.eks. Turudvalget og som noget nyt "Madklub for 
mænd" (koner). 
  Tina Olsen / formand" 
 
Formanden formåede med sin beretning at få Michael Olsen og Heine Kjærgaard til at melde 

sig til Turudvalget, og Michael, Arne, Finn, Peder, Keld, Steen, Heine og Erling ville gerne 

være med i den nye madklub for mænd. 

Det er selvfølgelig stadig muligt at tilmelde sig - også til andre udvalg. Og der vil til efteråret 

blive udsendt oplæg omkring udvalgene/"klubberne".  
 

Beretning blev godkendt 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 24.400 kr. 

 

 Kassereren redegjorde endvidere for hvordan medlemstallet var fordelt. 

 Karen Dirksen stillede enkelte spørgsmål til regnskabet vedr. udlejning til Søredningen og 

Kassebølle Friskole, Kontingent til Dansk Sejlunion, forsikring af bygningerne, samt at 

kassereren  i sin fremlæggelse af regnskabet havde glemt, at Svendborg Sparekasse nu hed 

Fynske Bank.  

 Kassereren redegjorde for samtlige punkter, hvilket Karen tog til efterretning. 

  

 Regnskabet blev godkendt.  

    

Ad pkt. 4 Fastsættelse af kontingent 
  Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende kontingent, hvilket generalforsamlingen kunne 

tilslutte sig for indeværende år, men hvis medlemstallet falder vil størrelsen af kontingentet 

blive taget op på næste generalforsamling.   

 

Ad pkt. 5 Valg til bestyrelsen.  
    

 Tina Olsen   genvalgt som formand for 2 år 

  Peter Hansen   genvalgt til bestyrelsen for 2 år 

 Michael Jensen  genvalgt til bestyrelsen for 2 år 

 Anne-Jette Nielsen (kasserer)  genvalgt til bestyrelsen for 2 år 

 Steen Hansen   genvalgt som suppleant for 2 år 

 Ejvind Stubgaard  genvalgt som revisor for 2 år 

    

  

Ad pkt. 6 Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag ud over bestyrelsens ændringsforslag til vedtægternes §8 afsnit 2: 

 således: 

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger 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. 

 

Generalforsamlingen vedtog ændringen.  

 

Ad pkt. 7  Eventuelt.  

Finn Birger undrede sig over TTS' reklameskilt på bådehus. 

Bestyrelsen vil udarbejde retningslinjer for reklamer. 

 

Finn Birger opfordrede til, at man meldte sig ind i foreningen omkring 

Lystfartøjsmuseet på Valdemars Slot. 
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Et medlem undrede sig i denne forbindelse over, at dette museum ikke havde åbent i 

påsken. Finn Birger forklarede det med, at man manglede bemanding, men at man 

altid kunne henvende sig til museet og få det åbnet for grupper. 

 

Karen Dirksen undrede sig over, at man ikke til hjemmesiden havde fastholdt de 

sponsorer, man havde til Rudskallen. 

 

Bestyrelsen havde henvendt sig til sponsorerne, men at disse ikke havde ønsket at 

fortsætte. 

Bestyrelsen bad om  medlemmernes hjælp til at finde sponsorer, da det for bestyrelsen 

har været svært at finde sponsorer. 

 

I fortsættelse af dette, overrakte Poul tom på vegne af Klassisk Regatta en check på 

5.000  kr. Sponsoratet er øremærket til anskaffelse af Hobie Cat. 

 

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

 
     

Referent:  Jytte Munch         Dirigent:  Jørgen Skaarup 


