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Referat fra ordinær generalforsamling i  Rudkøbing Sejlklub 
 

afholdt lørdag, den 16. april 2016 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 

 Per Munch  (best.medlem) ønsker ikke genvalg  

 Søren Therkelsen (best.medlem) modtager genvalg 

 Jytte Munch  (revisor) modtager genvalg 

Pkt. 6 Indkomne forslag 

Pkt. 7 Eventuelt 

 

   

 * * * * * * 

   

 Formanden startede generalforsamlingen med velkomst, hvorefter hun bad 

generalforsamlingen om sammen med hende at mindes de medlemmer, der i 

årets løb var afgået ved døden.   
  

 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent 
  Som generalforsamlingens ordstyrer foreslog bestyrelsen Torben Tranberg, hvilket 

 generalforsamlingen kunne tilslutte sig. 

 

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

indkaldt som foreskrevet i vedtægterne, hvorefter han  gav ordet videre til formanden. 

  

Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning til debat og godkendelse.  
Inden formandens beretning, takkede hun det afgående mangeårige medlem af bestyrelsen 

Per Munch for det store arbejde, han i de 16 år, han havde siddet i bestyrelsen, havde udført 

omkring sejlklubben. Formanden overrakte ham en smuk buket som tak. 

 

Herefter  fremlagde formanden Tina Olsen følgende beretning, som referenten hermed 

indsætter ordret efter aftale med formanden: 

 

"Bestyrelsens beretning ved Rudkøbing sejlklubs generalforsamling 2016. 
Traditionen tro startede sæson 2015 med at klubstanderen blev hejst i signalmasten og efter  

vel overstået generalforsamlingen d. 11. april 2015.  

 

Det har igen været et spændende år med et aktivt klubliv, og jeg vil i dag starte med en stor tak 

til den nuværende bestyrelse for deres engagement i året, som er gået, samt takke 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 jer nye medlemmer velkommen i klubben velkommen, og 

jeg håber at i føler, I er blevet taget godt imod og føler jer hjemme her i vores klub.  

 

Sæsonen 2015 startede d. 4. april med fællesudsætning, hvor der kom mange både i vandet, og 

vi kunne starte sæsonen med onsdagssejladserne. Sæsonen bød på mange gode sejladser og 

efterfølgende hygge i sejlklubben. Tak til kapsejladsudvalget  for den store indsats.  

 

Sommeren 2015 kom der rigtig gang i juniorafdelingen. Hver mandag har der været stor 

tilslutning af 8-10 unge. En sommer, hvor juniorafdelingen ligeledes fik en masse flotte 

sponsorater til køb af en Hobiecat. Så sæson 2016 byder på mere fart over feltet. En stor tak til 

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

oplevelser på vandet.   
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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. Nye 

datoer er fastlagt, se seddel på bordet, så mød endelig op.  

Lørdag d. 13. juni var der fællestur til Dageløkke, hvor der var tilmeldt 12 både. Både sejlbåde 

og motorbåde. Der blev rigtig hygget. Nogle var allerede taget derop fredag. Lørdag blev der 

både badet, grillet, harmonikamusik og lavet snobrød. Søndag var der fælles morgenmad, 

hvorefter turen gik sydover igen. Turudvalget var meget tilfreds med arrangementet og den 

store opbakning,  og mon ikke succesen gentager sig i 2016 med håb om endnu flere 

deltagende både.  

Uge 37 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 5/9 havde klubben inviteret til hoved kapsejlads. Der var 13 tilmeldte både, hvoraf 

4 kom fra andre klubber. Sejladsen blev afviklet i rimelig hård vind i starten, og den øgede i 

dagens løb. Sejladsen blev gennemført af næsten alle både, og vinderen blev HR36 ”Nanuk” 

Arne Nielsen. Søndag den 6/9 var optimisterne på vandet og hyggede med pølser og sodavand 

bagefter. Vejret var ikke ligefrem med os i den weekend, så der var ikke så mange gæster på 

havnen til Maritim Weekend som forventet. Vi 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 d. 7. november, og bådene 

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

og den gik som bekendt til Ejvind Stubgaard for hans indsats i klubben.  

 

I juniorafdelingen blev det knækkede sværd udelt til Phoenix. 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 for det.  
 

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

ikke.    

 

Den 9. december havde vi vores årlige julekomsammen med gløgg og æbleskiver og igen med 

fuldt hus i sejlklubben.  

 

Da julen var vel overstået, startede vi året med et foredrag d. 20/1, hvor Kay Von Eitzen kom 

forbi og fortalte om hans store renovering af sin Bianca 27, hvilket var utroligt spændende at 

høre og se billeder  fra. En stor tak til Søren Stidsholt for at tilbyde muligheden og hjælp 

undervejs. Det skal også ses som startskuddet til Biance 27-erens 50 års jubilæum i år, som 

afholdes her i august 2016, og forløber over en hel weekend med besøg af en masse Bianca 

27´er fra nær og fjern.  

 

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

-  

54 deltagere. En rigtig hyggelig aften med guitar, sangbogen fremme, lækker mad, Tip en 

13´er, hvor Poul Tom er den klogeste og vandt aftenens præmie, stærkt forfulgt af Finn Birger 

Hansen og Anne.  Poul Tom blev ligeledes udnævnt til æresmedlem i klubben denne dag for 

hans store indsats i klubben og dansk sejlsport igennem mange år. Aftenen bød samtidig på et 

utroligt 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. Bestyrelsen håber at kunne tilbyde flere foredrag i årets løb, og Søren 

Stidsholt/Poul Tom har allerede tilbudt deres assistance. 
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Pt. byder den kommende sejlersæson på følgende: 

 

Arne Nielsen er udnævnt til ”Sejl Sikkert ambassadør” for Rudkøbing Havn igennem 

Trygfonden, og vil efter generalforsamlingen her i dag kort fortælle, hvad det handler om.  

 

Der er onsdagssejladserne, som starter med et formøde den 20. april, så mød endelig op og 

hør om en ny spændende sæson både som sejler eller medhjælper på land. Jo flere, jo bedre.  

 

Foredrag med OL sejler Jonas Warrer og Nordea d. 10. maj. Tilmelding  til mig, også gerne i 

dag efter generalforsamlingen.  

 

Grillarrangementer, se seddel.  

 

Klubben har fået 35.000 kr. fra kommunens pulje til istandsættelse af materialeskur. Arbejdet 

påbegyndes inden længe. Der forventes at blive udskiftet 2 x 3 vinduer i hver ende samt 1 

dobbeltdør ifht. hvor langt pengene rækker. Poul Tom er sjakbajs på projektet, og har nogen 

interesse i at give en hånd med, skal I henvende jer til Poul Tom for nærmere oplysninger om, 

hvordan og hvornår man skal hjælpe til. Bestyrelsen vil selvfølgelig arbejde videre i 2016 med 

at ansøge flere puljer/fonde til yderligere forbedringer, tiltag i klubregi samt udvikling af 

juniorafdelingen.  

 

Hovedkapsejlads og Maritim weekend i september. 

 

I lyset af Gråsten sagen, som mange sikkert kender til, skal sejlklubbens vedtægter i det 

kommende år gennemgås. Bestyrelsen vil gerne her på generalforsamlingen have jer 

medlemmers accept på, at der arbejdes videre med dette. Planen er umiddelbart, at der skal 

fremsendes endeligt oplæg pr. mail til klubbens medlemmer med god mulighed for 

tilbagemelding. Dette forløb skulle så betyde, at man på generalforsamlingen 2017 kan lade de 

nye vedtægter træde i kraft. Igennem hele forløbet søges bistand fra DS. Er der opbakning til 

dette?. Bestyrelsen kunne godt tænke sig, hvis der kunne laves en arbejdsgruppe blandt 

klubbens medlemmer, som varetager denne opgave. Men det kan vi vende tilbage til under 

indkomne forslag/evt.  

 

Bestyrelsen har samtidig besluttet at benytte DS tilbud mere aktivt end tidligere, og forventer 

afholdelse af en infoaften, så man som medlem kan få mere viden om DS og de muligheder 

man som medlem og klub kan benytte sig af. En lille fugl sang på et tidspunkt om, at vi evt. 

ville vurdere om vi skulle fortsætte som medlem af DS pga. det dyre kontingent. Den fugl har 

bestyrelsen skudt ned, og vil selvfølgelig se positivt på vores medlemskab og benytte det mere 

aktiv end tidligere.  

 

Bestyrelsen vil rigtig gerne have endnu mere gang i klublivet, og opfordrer igen til at vi får sat 

nogle ting i søen. Det kan bare blive lidt tungt, hvis det kun er bestyrelsen, som skal planlægge 

og varetage disse ting. Dejligt at nogle allerede har skrevet sig på listen med ”en hjælpende 

hånd”, og I vil selvfølgelig blive kontaktet inden længe ifht. klubbens arrangementer her i år. 

Men vi har brug for endnu flere, så tingene kan fordeles på flere hænder. Så jeg vil gerne 

benytte lejligheden i dag og igen opfordre jer til at byde ind. Det er ikke på den måde, at hvis 

man tilbyder hjælp med eksempelvis en "Åben grill aften", at man så hænger på alle "Åben 

grill aftener!". Alting er muligt - og hellere en hjælp med et enkelt arrangement  i stedet for 

ingen hjælp.   

 

Men lad os som nævnt tage det under et af de øvrige punkter på dagens dagsorden. Så jeg vil 

slutter her, og sige tak for god ro og orden, og jeg håber I stadig er vågne efter denne lange 

smøre .  

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sejlersæson.  

  

  Tina Olsen / formand" 
 
Formanden formåede med sin beretning at få Michael Olsen og Heine Kjærgaard til at melde 

sig til Turudvalget,. 

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

blive udsendt oplæg omkring udvalgene og "klubberne".  
 

Fra generalforsamlingen fremkom flere bemærkninger om, hvordan Rudkøbing Sejlklub med 

sine vedtægter kunne undgå at få en sag lig den såkaldte "Graasten- sag", hvor Graasten 
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Sejlklub på Dansk Sejlunions generalforsamling blev ekskluderet som medlem af  DS, fordi 

klubben  ikke ville genoptage et af  Graasten Sejlklubs medlemmer, som Graasten Sejlklub 

efter Dansk Sejlunions opfattelse uberettiget var blevet ekskluderet som medlem af Graasten 

Sejlklub. 

 

I øvrigt var  man på generalforsamlingen enige om det fornuftige i at følge DS retningslinjer 

for udformning af  klubbens vedtægter. 

Vedtægterne vil blive gennemgået for eventuelle mangler. Dirigenten mener dog fortsat,  at 

vedtægterne er gode nok. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

    

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

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

overskud på 66.430 kr. 

  

 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 kontingentet til Dansk Sejlunion stiger, vil man lade  

klubkontingentet stige med samme procentsats. 

 

Ad pkt. 5 Valg til bestyrelsen.  
    

 Tina Olsen   genvalgt som formand for 1 år 

  Søren Therkelsen   genvalgt til bestyrelsen for 2 år 

 Helle Svensson  valgt til bestyrelsen for 2 år 

 Jytte Munch   genvalgt som revisor for 2 år 

 

 Da Helle Svensson - nuværende suppleant  - træder ind bestyrelsen, skulle der på 

generalforsamlingen vælges en ny suppleant. 

 

 Det var ikke muligt at finde en suppleant, hvorfor bestyrelsen fortsætter  med kun 1 suppleant. 

 

 Dirigenten gjorde opmærksom på, at såfremt denne ene suppleant af en eller anden grund 

udtræder, bør der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der så bør vælges nye 

suppleanter. 

   

Ad pkt. 6 Indkomne forslag. 

 Ingen indkomne forslag. 

 

Ad pkt. 7  Eventuelt.  

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

Lystfartøjsmuseet, som nu er flyttet til Værftsgrunden på Svendborg Havn. Museet 

modtager ingen offentlig støtte, hvorfor han opfordrede til at melde sig ind i 

foreningen. Medlemskabet koster 250 kr. årligt. 

Finn Birger takkede Rudkøbing for deres medlemskab. 

 

Poul Tom Hansen nævnte Classic Regatta, som i år afholdes for 19. gang. 

Regattaen er nu åbnet for glasfiberbåde, og han opfordrede ejere af glasfiberbåde, der 

var gamle nok til at deltage, til at gå ind på regattaens hjemmesiden og læse om 

arrangementet. 

 

Bent Jensen fortalte om en episode om en sejler, der var gået på en sten her i området. 

Sejleren spurgte de mennesker, der hjalp sejleren, om den der bro ikke var Farøbroen! 

Bent Jensen opfordrede til, at man ud over sit fine navigationsudstyr beholder sine 

gamle oversigts-søkort, så man kan se, hvor man er! 
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Formanden bad medlemmerne om at melde sig til et af klubbens udvalg, og følgende 

medlemmer meldte sig til således: 

1) Hvis man ville hjælpe med renovering af jollehuset, skulle man kontakte Poul Tom.  

2) Klubbens årlige fællestur: Michael og Heine, ville også gerne i år tage sig af dette. 

3) Festudvalg: Else og Chr. Gammelgaard samt Lulu og Jørgen Skaarup. 

4) Grillaftener: Keld Pedersen tilbød sig - hvis han var hjemme. 

5) Julegløgg-aften: Søren, Poul Tom og Jørgen 

6) MW 2016: Formand  Tina rundsender mail med orientering og tilm.-muligheder. 

7) Madklub for mænd: Madklubben kom ikke i gang i det forløbne år, men formanden 

håbede at  Michael, Arne, Finn, Peder, Keld, Steen, Heine og Erling ville gøre et forsøg på 

at få madklubben startet op. 
 

Formanden udtrykte sin glæde over, at det var lykkedes at besætte de nævnte udvalg. 

 

Kl. 15.30 takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 

afsluttet. 

 

Efter generalforsamlingen orienterede Arne Nielsen om "Sejl sikkert projektet", som 

han er ambassadør for. 

 

Han ville arbejde for, at man fik en instruktør på besøg i klubben. 

Denne aften kunne instruktøren f.eks. foretage eftersyn af redningsveste mm. 

 

Alle medlemmer bakkede op om denne ide, og Arne Nielsen ville så kontakte 

instruktøren og aftale en dato for besøget og sende besked ud om dato osv. 

 

Arne Nielsen fremlagde materiale til orientering 

 

Sluttelig orienterede Keld Pedersen om Lyngby Radios nye arb.kanal, som nu er 18.

  

  


