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Referat fra Sundby Hvorup Sejlklubs generalforsamling 2016 afholdt den 27. 

februar i klubhuset. 
 

Der mødte 60 stemmeberettigede og et mindre antal passive medlemmer op. 

Formanden bød velkommen til generalforsamling 2016. Han udtrykte en glæde over det store 

fremmøde, samt bød en særlig velkomst til det på dagen fremmødte æresmedlem Martin Dam. 

Desuden velkommen til nye medlemmer. De fremmødte medlemmer ærede det afdøde medlem Erik 

Haugaard med et minuts stilhed. Æret været hans minde. 

 

 

Punkt 1 – valg af dirigent 
 

Bestyrelsen foreslog Aage Mygind som dirigent og han blev valgt ved akklamation. 

 

Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet. 

De fremmødte på generalforsamlingen var enige i dette og generalforsamlingen kunne herefter 

fortsætte. 

 

Følgende blev udpeget som stemmetællere: 

 

Rolf J Frank 

Simon B. Hansen 

 

Følgende blev udpeget til at gennemlæse og godkende referat fra generalforsamlingen: 

 

Jørgen Westergren 

Jørn Hammer Andersen 

 

Punkt 2 – Bestyrelsens og udvalgenes beretninger fra det 

forløbne år. 
 

Formand Kjeld Pedersen indtog talerstolen og kom med følgende beretning: 

        

 

Endnu en gang vil jeg sige at det er dejligt at se så stort et fremmøde, og den interesse der udvises 

for klubben. 

Status på medlemmer er flg.   Aktive               83 

                                               Passive              29 

                                               Juniorer             12 

                                               Æresmed.          2 

 

 

Der har været lidt udskiftning af medlemmer i år, og der er en del nye medlemmer, som vi særligt 

byder velkommen, og vil gerne se ved at de rejser sig op når jeg nævner deres navne, hvis de er her. 
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Nye og ændrede medlemmer er flg. 

 

Flemming Gravesen – Aktiv 

Finn Kaasing – Aktiv 

Tommy Christensen – Passiv 

Peter Jordansen – Aktiv 

Nels Nelsen – Aktiv 

Roy Falgreen Christensen – Aktiv 

Esben Lynnerup – Aktiv 

Morten Dahl – Passiv 

Frode Larsen – Aktiv 

Jon Miller – Passiv 

Knud Erik Kristensen – Passiv 

Keld Steen Jensen - Passiv 

 

Bestyrelsen har afholdt 12 bestyrelsesmøder, nogle mindre møder, møde med aktivitetsudvalget, 

samt møder med husudvalget. 

Der har også været møde med Portland ang slåning af rende , da den gamle aftale var udløbet.  

Mødet var positivt og blev forlænget 5 år tak til Portland. 

 

Vi har i år haft 457 gæstesejlere, heraf 311 var fra frihavnsordningen, Dette var i forhold til sidste 

år en forbedring på ca 10 %.  Det var meget godt i forhold til det dårlige forår og sommer. 

 

Klubbens drift. 

 

Den daglige drift af klubben kører fantastisk godt, da alle de daglige vedligeholdelser bliver udført, 

lige så hurtigt som der opstår problemer.  Her tænker jeg på flg. Som er udført i året. 

Rep. Af traktor (forhjulsnav udskiftet og lavet højdelås), rep. Af graveværk og rambukke, 

udskiftning af varmvandsbeholder, montering af ny router til internet,  flisebelægning ved 

juniorhus, 

Nye vandslanger ved broer, maling af bygninger, vedligeholdelse af  alle arealer, 

 

Nyanlæg i klubben 

 

Den forrige bestyrelse var så flinke ved os, at de pålagde os bare 2 ting, nemlig at bygge halvtag 

over optimistjollerne, samt rette el-målerbestemmelser  til, og begge ting er gjort.  Yderligere er der 

udført mange andre ting i året. Som er flg. 

Lamper under overdækket terrasse, indkøb af grab til graveværk, bygge arbejdsflåde, banke pæle i 

ved ophalerstedet (salgsafd), banke pæle i til graveværk, indkøb af påhængsmotor til graveværk, ny 

kloak til juniorhus, indkøb af kasse til hjertestarter. 

Med alt det der er remset op her, som er blevet udført i årets løb, er der alt mulig grund til at takke 

alle medlemmerne for den store indsats som er udført i året. Tak. 

 

Vi var også heldige at komme i besiddelse af 15 stk. meget gode cykler, da Aalborg kommune 

nedlagde deres projekt cykel i byen 

 

Ungdomsafd. 
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Vi har også vores ungdomsafdeling at være lidt stolte af, da det ser ud til at de kan holde 

medlemstallet, takket været en stor indsats for at hverve nye medlemmer med bl.a. at afholde store 

vanddage for skoler m.m. Det vil Kurt uddybe nærmere. Tak til ungdomsafd. 

Jeg skylder lige at fortælle at juniorafd. Har fået sponsoraftalerne op at køre igen med stor hjælp 

for Bøgild. Tak for det. 

 

Aktivitetsudvalget 

 

Bestyrelsen havde besøg af aktivitetsudvalget d. 28 maj, hvor der blev snakket om de forskellige 

datoer for aktiviteter, og der blev udtrykt tilfredshed med samarbejdet. Der blev besluttet at der 

fremover skulle indføres Goddag og Farvel fest, som afholdes ugen efter generalforsamlingen, 

Den økonomiske ramme fortsætter som sidste år. Tak til aktivitetsudvalget for den store indsats. 

 

Husudvalget.  

 

Husudvalget fik lidt af en turbulent start, men fandt hurtigt sine fødder igen. Og det er blevet til et 

rigtigt godt samarbejde, og der bliver udført et stort stykke arbejde med at holde klubhuset rent. 

Det er altid dejligt at komme i huset. Tak til Husudvalget. 

 

Kapsejladsudvalget. 

 

Vi takker for indsatsen hver onsdag og tak til dem som laver mad hver onsdag 

       

Legepladsudvalget    

 

Vi har også et lille udvalg som arbejder med legepladsprojektet og der har været møde med en 

legepladskonsulent, og der vil komme et forslag i år. De vil bl.a. undersøge fonde m.m. 

Tak for det. 

 

Strategiudvalget 

 

Har også udført et stort arbejde og har fundet frem til nogle forslag, som ligger fremme. 

Tag dem med hjem og tænk over dem. Tak til udvalget. 

 

Solfanger/strøm 

 

Vores solfangeranlæg kunne godt ha´ ydet lidt mere strøm end det har gjort, men det er da meget 

hæderligt alligevel. Evt. kan vi vaske solfangerne eller styne træer for at de kan yde mere. Men det 

har nu været en god investering vores tidligere bestyrelse gjorde, selv om den fik lidt skældud for 

det. 

Vore strøforbrug er faldet igen i 2015 med ca 12%, så det var sikkert også godt nok med målerne. 

Der hænges en graf op på opslagstavlen, så man kan se strømforbrug og produktion af strøm. 

 

Vi har haft en lille opbrækning af skurerne her i januar. Der blev ikke stjålet noget men blot 

overfaldene på låsene der blev ødelagt. 

Keld, Bent og Jens udskiftede dem samme dag. 
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Økonomi 

 

Vores økonomi er rigtig sund og vi er kommet ud af året med et pænt overskud, selv om vi har haft 

en del nyanskaffelser. Dette beretter Mette nærmere om. 

 

Og med disse ord var det bestyrelsens beretning. Tak 

 

 

Dirigenten fik herefter ordet som spurgte forsamlingen og der var kommentarer. Der var ingen 

kommentarer til beretningen fra forsamlingen. 

 

Det var nu de enkelte udvalgs tur til at komme med årets beretning. Dirigenten gav først ordet til 

aktivitestudvalget som fremlagde årets beretning ved Ole Kertan. 

 

 

AKTIVITETSUDVALGETS BERETNING 2015 

 

Årets første arrangement er reelt Generalforsamlingen, små 70 mennesker var mødt op, alt blev 

afviklet på 4 timer og der blev fortærret 197 stk. smørrebrød. 

 

7. Marts var der bustur til Bådmessen, 30 forventningsfulde mennesker drog mod syd, til en dag 

fyldt med både og udstyr, vi var nogle som fik handlet lidt til damperen, turen gik mod nord igen 

15.45 med en flok trætte mennesker, Evan var chauffør, og det klarede han med bravour. 

 

18.Marts var der fortæller aften; TRILLE Niels fortalte om Trille`s tur til Paris og hjem, der blev 

vist billeder og fortalt til den store guldmedalje, en rigtig hyggelig og interessant aften som blev 

overværet af i underkanten af 40 medlemmer, afslutningsvis var der kaffe og håndsmurte oste og 

rulle madder. 

 

Så blev der kaldt til forårs oprydning, rigtig mange mennesker brugte en solbeskinnet lørdag til at 

rydde op, luge ukrudt, samle affald osv. Efterfølgende var der spisning, hvor ikke mindre end 14 kg. 

Forskelligt kød og pålæg + div. Tilbehør blev fortæret, så der var stort set ingen mad som skulle 

pakkes ned, alt i alt en rigtig god dag. 

 

Allerede ugen efter var der standerhejsning, formanden holdt tale, standeren blev sat, der blev 

sunget og efterfølgende blev der spist ca. 300 røde pølser. Om aftenen var der kaldt til fest, nøjagtig 

50 mennesker var med til god mad, hygge og god musik, 14 timer efter vi startede gik vi trætte 

hjem. 

 

Og inden vi fik set os om var der blevet Skt. Hans, 88 medlemmer med familie og de gæstesejlere 

som var i havnen, spiste helstegt gris med div. Tilbehør med stor fornøjelse, 20.30 var der båltid, 

formand Keld sagde et par ord og gav faklen videre til Susanne fra DUFFY, som havde fået hvervet 

som årets båltaler, og det gjorde hun med bravour, ikke et øje var tørt. 

Årets fisketur var der ikke den store tilmelding til, men de 2 tilmeldte både valgte dog at tage på 

fjorden alligevel udenfor konkurrence, og få en dag ud af det, de hjembragte fisk var som sædvanlig 

ikke noget at prale af. 
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Alt godt får en ende, også sejler sæsonen, i år var det ikke noget at råbe hurra for, det afholder os 

dog ikke fra at holde vores Afriggerfest, vi var rigtig mange glade mennesker som mødte op til en 

aften med god mad, musik og dans, til ud på natten. 

Små 70 mennesker mødte op til årets julebingo, hvor der blev spillet om kødvarer og masser af 

gaver i det amerikanske lotteri, pigerne i udvalget havde brugt meget tid på at skaffe sponsor gaver, 

så der var ikke mangel på gaver. 

Julefrokosten var en uge tidligere end det plejer at være, men det gjorde nu ikke noget rent 

besøgsmæssigt, rigtig mange glade mennesker deltog, det hele gik op i en højere enhed, rigtig god 

mad, den rette sammensætning af mennesker, der blev gennem hygget til den store frokost medalje, 

ja der blev såmænd også danset. 

Årets sidste arrangement er vores nytårssild, hvor vi mødes et par timer over en sildemad og 

diverse. 

 

På udvalgets vegne 

 

Ole Kertan 

 

Kommentarer til beretningen 

 

Kjeld Fredsgaard: Udtrykte beklagelse over at datoen for fisketuren blev flyttet kort inden 

afholdelse og mente der var derfor fremmødet var lille. Han ønskede et bedre samarbejde og 

koordinering udvalgene imellem 

 

 

Kapsejladsudvalget ved Jesper Jepsen. 

 
Takkede for den gode tradition, fremmøde og gode kammeratskab. 

 

 

Husudvalget ved Jens Hilfling 
 

Efter et år med mange udskiftninger har vi fået et fint hold der kan arbejde godt sammen. Der er 

ikke blevet valgt en formand, for som vi er blevet enige om er formandsposten blevet kollektiv, så 

hvis der er vrøvl er det alle 7 formænd der tager i mod. Også hvis der er ros. 

Vi håber vi kan regne med Marion igen i sommer. 

 

Klubhusudvalget består af 

Jørgen Frederiksen 

Ole Nilsen 

Erik Thomsen 

Gunnar Jørgensen 

Andreas Jensen 

Børge Stæhr 

Jens Hilfling 
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Legepladsudvalget 
 

Der blev af Torsten Thomsen fremlagt en kort opsummering af legepladsudvalgets arbejde indtil 

videre. Et lokalt firma, Legepladsmanden har været ude og besigtige området og er herefter 

kommet med ideer til hvad der kunne passe ind. Udvalget skal herefter se nærmere på dette og få en 

endelig pris på projektet, så der kan påbegyndes søgning af midler hos diverse fonde. 

Legepladsudvalget består af 

Anja Thomsen 

Susanne Albertsen 

 

 

Ungdomsudvalget ved Kurt Christensen 

 
SHS.27/2-2016. 

Juniorafdelingen har i år 2015 haft en rimelig god sæson vi har haft 10 aktive sejlere, men vejret 

har desværre ikke tilsmilet os i denne forgangne sæson. Vi har måtte aflyse 2 sejleraftener på grund 

af vejret. Det blæste simpelthen en pelikan så det var ikke forsvarligt at sende de unge mennesker 

ud på vandet, for vi sætter jo sikkerheden i højsædet. 

Igen i år har vi haft 4 skoleklasser på besøg fordelt over 3 dage, og som atter var en kæmpe succes, 

for børnene syntes det var en helt fantastisk dag her på havnen med sejlads i optimistjoller og 

topkajakker. Der blev også grillet pølser og flutes som blev indtaget med glubende appetit. Alt i alt 

3 fantastiske dejlige dage med de unge mennesker Men sådan et arrangement kommer ikke helt af 

sig selv, det er faktisk et rimeligt stort arbejde, men her i klubben er vi jo så heldige at bare man 

spørger om en hjælpende hånd ja så er der straks masser af mennesker som tilbyder deres hjælp. Vi 

var 10 voksne mennesker som servicerede i disse 3 dage + vores 2 juniorinstruktører og en 

juniorsejler som simpelthen havde taget fri fra skole for at hjælpe til. En rigtig stor tak til alle som 

gav en hånd med ved dette arrangement. Jeg vil også rette en tak til dansk sejlunion som giver et 

beløb på 1500 kr. pr. skoleklasse som vi kan søge om, og det har jeg selvfølgelig gjort, så der har vi 

modtaget 6000 KR. til klubben og dem kan vi jo altid bruge. Og som noget nyt har vi igen fået gang 

i vores sponsorer som har fået et nyt skilt nede på juniorhuset. 27 stk. i alt á 500 Kr. Dejlige 13500 

Kr. i alt takket være Bøgild, som igen tog sagen i egen hånd og ringede til samtlige sponsorer om 

ikke de igen kunne tænke sig at få et skilt på juniorhuset, og de sagde ja alle sammen. Det er jo nok 

ikke så nemt at finde en undskyldning for at sige nej når man har en ildsjæl af den karakter i den 

anden ende af telefonen, så en stor tak til dig Bøgild for din indsats! 

Vores afslutningsaften foregik som sædvanligt med bowling og spisning over i Seaport som vores 

køkkenpiger her i klubben sponsorerer. Tusind tak for det. Det er jo altid en god aften for børnene 

og os andre som deltager. 

Den 5. februar her i 2016 var vi i Vadum svømmehal fra KL.17-20. Vi havde medbragt en 

optimistjolle som der blev lavet kæntringsøvelse med ude i svømmebassinet, samt 200m svømning 

med tøj på. Det med at svømme med tøj på det er nu slet ikke så let heller ikke for de unge 

mennesker, men det giver en god fornemmelse af hvad det vil sige, det var så en aften som Thomas 

Hvidtfeldt havde arrangeret. Tak for det Thomas.  

Alt i alt har vi haft en rimelig god sæson bortset fra mit helbred. Det har ikke været noget at prale 

af her sommer, det startede med en blodprop d. 12 maj. En måned senere fik jeg muskelgigt en 

utrolig smertefuld sygdom så jeg kunne faktisk ingenting i 2 måneder og så for ikke det skulle være 

løgn fik jeg en blodprop mere d. 28 december som jeg er i behandling for nu. Så jeg har beslutte at 
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jeg stopper i bestyrelsen og selvfølgelig også i juniorafdelingen. Der skal nye og unge kræfter til og 

Jesper Nissen har indvilget i at overtage mit job i bestyrelsen og ligeledes juniorafdelingen så når 

vi kommer dertil vi jeg opfordre til, at I stemmer på Jesper. Han har været en fantastisk stor hjælp 

hver tirsdag til juniorsejlads. 

Til slut vil jeg sige tak til alle som har givet en hånd med hver tirsdag aften til sejlads og ligeledes 

til madholdene som har fremtryllet nogle fantastiske måltider som altid blev indtaget med glubende 

appetit, til slut en tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde igennem de sidste 4 år. Det har 

været rigtigt spændende især at arbejde med de unge mennesker.  

Tak for ordet. 

 

Jacob Fuglsang – takkede Kurt for det store arbejde. 

 

 

Strategiudvalget 

 
Rolf J Frank fortalte kort om strategiudvalgets tanker og præciserede at de udleverede papirer blot 

var ideer og tanker som man kunne arbejde videre med. 

 

 

Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskabet 

 
Kasseren fremlagde regnskabet, og årets resultat excl. haller blev +107.977 kr., hvilket er højere 

end budgetteret. Dette skyldes en kombination af flere ting. 

 

- Udgifter til vores tilskudskonti er faldet som en følge af faldende el- og vandforbrug, 

sandsynligvis grundet en kombination af solceller og individuelle elmålere, samt at der er 

blevet lukket for en utæthed på vandet.  

- Indtægterne er også steget i det forgangne år. Flere gæstesejlere har givet flere indtægter, 

ligesom forholdsvis stor udskiftning i de aktive medlemmer har givet en del facilitetsindskud. 

Endelig skal det også nævnes at de genoptagede juniorsponsorater har bidraget positivt til 

året regnskab.  

- Dog skal de bemærkes at en del af det udbetalte lokaletilskud fra kommunen skal 

tilbagebetales i 2016.  

 

Der var ingen nævneværdige kommentarer og fremlæggelsen blev godkendt ved applaus 
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Punkt 4 - indkomne forslag 
Dirrigenten tog herefter hul på de fremkomne forslag 

 

Forslag 1: 

 
”Bestyrelsen foreslår at frihavnslejen sættes op fra pt 30 kroner pr døgn til 40 kroner pr 
døgn.” 

 
Formanden motiverede forslaget ved at begrunde det med at udgifterne  

 

Leif Thomsen: Gæstesejlere er så glade for at være her og siger de ønsker det skulle være 50 kr da 

det er nemmere at betale. 

Rolf J. Frank – Er det korrekt at tilskud fra kommunen påvirker udgiften. Mette forklarede at der 

normalt trækkes der 30 kr fra i tilskud pr overnattende gæst og det derved gav et underskud for en 

frihavnsgæst 

Jesper Jepsen – positiv for at det blev 50 kr, 

Hans Lolholm – Mente prisen skulle være omkostningsbestemt. Skulle stemme overens med den 

faktiske udgift. 

Rolf J Frank – Synes 40 kr  

Jesper Nissen – I andre havne skal man ved siden af frihavnsgebyret også købe chipkort og betale 

for EL ved siden af.  

Mogens Jensen – Havde haft en dialog med sekretæren for frihavnsordningen, som havde udtrykt 

bekymring over de stigende afgifter i diverse havne til frihavnsordningen, og at dette beløb ikke var 

omkostningsbestemt. 

 

Forslaget gik herefter til afstemning ved håndsoprækning. 

Et stort flertal stemte for forslaget.  

 

 

Forslag 2 
 
”Bestyrelsen foreslår forlængelse af bro 1 på ialt 12 meter. Dette begrundes i at 
medlemmerne køber fartøjer som bliver længere, bredere og stikker dybere. Dette giver 
efterhånden problemer for bådinspektøren med at tildele medlemmerne pladser af den 
rette størrelse og dybdegang.” 

 
Ole uddybede forslaget og forklarede at nogle både hernede efterhånden var for bredde og lange. 

Flere både ligger i dag fender mod fender, hvilket ikke er meningen. 

Forventede at udbygningen ville beløbe sig til 30.000 

 

Tonny Lind – Spurgte om disse både så skulle give mere ligesom man købte en andel i hallen. 

Mogens Jensen – Mente ikke man skulle til at indføre arealindskud på vandet. 

Rolf J Frank– Begrænsningen er slæbestedet 

Evan Toft Pedersen – Spurgte om det var flere parkeringspladser til udlejning. Dette benægtede 

bådinspektøren 
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Formanden  - Det er ikke meningen vi skal til at indrette havnen efter alle skibe såsom 60 fod. 

Ole Kertan – positiv overfor forslaget. 

Hans Lolholm Christensen – spurgte til om bro 2 også skulle udvides.  

Bådinspektøren: Dette var ikke muligt på grund af dybgang. 

Jørn Hammer – Spørger om man så også nedlægger 6 små pladser.  

Bådinspektøren: Ikke som udgangspunkt, men det da godt kunne være man hev en fortøjningspæl 

op for at gøre en plads større. 

Jan Lildahl – Ønskede at de små pladser blev brugt til fiske joller. 

 

Forslaget gik herefter til afstemning 

 

39 for. 14 i mod. Forslag 2 er hermed vedtaget. 

 

Forslag 3 

 
”Ændring af regler vedrørende slæbested og kajanlæg. 
Max. belastning, 10t på begge, ændres til 15t.” 
 

Jan Lildahl fremlagde og begrundende forslaget. 

  

Jesper Nissen – Spurgte ind til beregningerne mht placeringen af lastbilen. 

Evan Toft Pedersen – Hvis vi hæver den minimumsgrænse skal vi til at tage endnu større både op 

og derved kunne vi risikere at skulle udvide slæbestedet 

Rolf J. Frank – mente renden og ophalervognen sætter den maximale begrænsning for bådens 

størrelse 

Formanden – forslaget var blot for at gøre tingene realistiske i forhold til virkeligheden, da der 

sikkert er både  

Tommy Lind – Mener det så kommer både op som vejer 17-18 tons 

Jesper Jepsen – Positiv overfor forslaget.  

Formanden – Tidligere spillet der gav problemer. Men nu er alt grej i orden. Så mente ikke der var 

noget i vejen for at grænsen blev hævet til 15 tons. 

 

Forslaget blev herefter sat til afstemning 

Afstemning: 

44 for. 6 imod. 

Forslaget blev herefter vedtaget. 

 

Forslag 4 

 
” Indsendelse af forslag til SHS generalforsamling ændres fra 15-01 til 31-01.” 
 
Blev fremlagt og begrundet af Per Hansen. 

 

Kasseren – Sagde at bestyrelsen i forvejen var presset mht til at sammensætte indkaldelse og 

udsende materiale til medlemmerne og kunne derfor ikke støtte forslaget. 

Hans Lolholm Christensen – Mente man bare kunne skrue ned for kompleksiteten i forslagene.  
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Peer Jensen – Som mangeårigt tidligere bestyrelsesmedlem mente han ikke det var et forslag som 

havde sin rigtighed 

Jens Erik Axelgaard – Forslaget ville kræve vedtægtsændring. 

 

Forslaget blev herefter trukket tilbage 

 

Der var herefter en kort rygepause 

 

Klokken ringede igen kl 10.40 og generalforsamlingen kunne herefter fortsætte. 

 

Forslag 5 

 
”Ændring af overbygget terrasse SHS klubhus.” (Forslag 5A) 
”Udvendig Terrasse med grillen.” (Forslag 5B) 

 
Per Hansen fremlagde forslaget 

 

Hans Lolholm Christensen – Mente dette var ét forslag og skulle stemmes samlet 

Finn Vallentinussen – Mente det var mangel på estetik med sådan et forslag og skulle stemmes 

ned 

Børge Stæhr – der skulle også være folk til at lave det og der i forvejen ikke var mange der mødte 

frem til mandagsarbejde 

Hans Lolholm Christensen – Mente ikke det hele skulle lukkes ind i glas. Men var positiv over for 

udvidelse af terrassen 

Peer Jensen – Mente ikke konstruktionen kunne idet der ville komme for meget pres på glasset i 

forbindelse med storme  

Kjeld Fredsgaard – Mente det var nok med et levende hegn som også gav mere læ 

Rolf J Frank– Mente det levende hegn blot ville gøre det endnu mere mørkt 

Evan Toft Pedersen – Meget modstridende meninger om hvordan man ville have det her i klubben. 

Det er et godt forslag og var ked af Ronnie trak det sidste år. Sagde de gæstesejlere der kom var 

positiv overfor sådan en udvidelse af klubhuset. Foreslog vi så fremad og vedtog forslaget 

Ole Kertan – Spurgte til en tidsplan. Om det skulle stå klar til kommende sejlsæson.  

Per Hansen: Det skulle først stå klar til næste år. 

Hans Lolhom Christensen -  Vi skulle diskutere forslaget i to dele.  

Emil Bak – Foreslog at man måtte lave et ændringsforslag 

Dirrigent – mente vi skulle dele forslaget op i to afstemninger. 

Per Henchel – Man blot lavede forslag 5a og 5b som efterfølgende blev sendt til afstemning 

Dette godkendte generalforsamlingen 

 

Forslag 5A ved håndsoprækning 

19 for. 25 i mod 

Forslaget er hermed nedstemt. 

 

Forslag 5B ved håndsoprækning 

36 for. 10 i mod.  

Forslaget blev hermed vedtaget 
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Punkt 5 – behandling af budget og kontingentsatser m.m i 

henhold til § 5, 
 

Kassereren begrundede det fremsendte budget, og fortalte at indtægterne var sat lidt lavere end i 

2015, idet der ikke forventede lige så stor udskiftning i medlemmerne i det nye år. Udgifter til 

tilskudskonti forventedes at være uændret i 2016, men der var lagt tilbagebetaling af uretmæssigt 

tilskud for 2015 i budget. 

Desuden var der sat penge af til vedligehold af pram, og til indkøb af top kajakker til 

juniorafdelingen. 

 

Jens Erik Axelgaard – Om der var sat penge af i budgettet til broforlængelse og ombygning af 

klubhus. Dette er der ikke, sagde kasseren, men at man kunne bruge nogle af pengene fra 

overskuddet 2015. 

Jesper Jepsen – Spørger til hvor mange midler der er til rådighed og mener ikke at der betyder det 

store om der brugt 20.000 

Jens Erik Axelgaard – Mente at 400.000 ikke var meget at have til at stå i det tilfælde havnen 

skulle uddybes 

 

Kassereren uddybede herefter takstbladet. 

 

Flemming Christensen – Spurgte om stigningen på de 10 kr også gjaldt gæster der ikke var i 

frihavnsordningen.  

Kasseren - Dette var ikke det vi stemte om i forslag 1, så det er kun frihavnsgæster der får en 

stigning på 10 kr. 

 

 

Punkt 6 – valg af formand på ulige årstal. 
 

Punkt 7 – valg af kasserer på lige årstal. 
 

Mette Steenberg Glyø har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte.  

Gitte Hvarregaard er opstillet af bestyrelsen 

Der var ikke andre opstillede og hun blev stemt ind ved applaus 

 

Punkt 8 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
 

Kurt Christensen havde ikke ønsket at genopstille. Bestyrelsen her derfor peget på Jesper Nissen. 

Der var ikke andre der ønskede at stille op.  

Dette blev godkendt ved applaus 

 

Torsten N. Thomsen havde ikke ønsket at genopstille. Bestyrelsen har derfor peget på Jan Lildal. 

Der var ikke andre der ønskede at stille op.  

Dette blev godkendt ved applaus 
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Suppleant 

Da Jan Lildal netop er kommet i bestyrelsen skal der findes en ny suppleant. Der blev peget på 

Tommy M. Pedersen som modtog valget. 

Dette blev godkendt ved applaus 

 

Aage Mygind modtog genvalg som suppleant. 

Dette blev godkendt ved applaus 

 

 

Punkt 9 - Valg af revisor 
Tonny Lind på valg. Ønskede ikke genvalg. 

Mette Steenberg Glyø blev foreslået hvilket hun accepterede 

Dette blev godkendt ved applaus 

. 

Revisor suppleant: 

Andreas Bech Jensen – Ønskede genvalg, hvis der ikke var andre. 

Dette blev godkendt ved applaus 

 

 

 

 

Punkt 10 – valg af udvalg 
Aktivitetsudvalg. 

Alle ønskede genvalg 

Dette blev godkendt ved applaus 

 

Kapsejlads.  

Søren Søby i stedet for Jørgen Olesen 

Tommy M. Pedersen i stedet for Jan Lildal 

Dette blev godkendt ved applaus 

 

Ungdomsudvalget 

Jesper Nissen i stedet for Kurt Christiansen 

Dette blev godkendt ved applaus 

 

Husudvalget 

Alle ønsker genvalg 

Dette blev godkendt ved applaus 

 

 

Punkt 11 – Eventuelt 
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Jens Hilfling - Alice plejer at tage skabene til forårsrengøringen, men da hun er stoppet efterlyste 

Jens Hilfling nogle frivillige til opgaven. Britta og Herdis meldte sig til dette. 

 

Mette Steenberg Glyø - Nu hvor vi har vedtaget takstbladet vil det snarrest blive hængt op på 

tavlen 

 

Nels Nelsen - Foreslået at nye medlemmer blev vist rundt på pladsen og blev sat ind i tingene. 

 

Jesper Jepsen - Mente dette var en del af mandagsarbejdet. 

 

Ole Kertan – Havde glemt at takke udvalget for det fantastiske og gode samarbejde 

Ville også gerne takke Kurt, Mette og Torsten for det gode arbejde i bestyrelsen. 

 

Jørn Hammer -  Bestyrelsen blev foreslået at tage stilling til en holdning, hvis der skulle komme 

en forespørgsel til askespredning efter afdød medlem. 

 

Keld Fredsgaard – Der er lavet retningslinjer vedr hunde i snor på området, men de bliver ikke 

håndhævet. Kæledyr i klubhuset under spisning, skal der også være styr på. 

Dette gav en del diskussion.  

 

John Feldsted  - Der ville næste år ikke være plads til spilerbomme og bomme i masteskuret. 

Masterne skal være afrigget og antenner være fjernet. 

 

Ole Kertan – Nu hvor broen skulle forlænges mente han også (humoristisk) at der skulle gøres 

noget ved internetforbindelsen så den også dækkede derude.  

 

Formanden takkede til slut dirigenten for det flotte arbejde. 

 

Herefter takkede han de afgående bestyrelsesmedlemmer. 

 

Til sidst bad formanden alle om at rejse sig og råbe et længe leve for SHS. 

 

 

Sundby Hvorup Sejlklub den 28. marts 2016 

 

Referatet er sammen med sekretær gennemgået og godkendt af de på generalforsamlingen udpegede 

medlemmer: Jørgen Westergren og Jørn Hammer Andersen 

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


