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Referat fra Sundby Hvorup Sejlklubs generalforsamling 2018 afholdt den 3.
marts i klubhuset.
Der mødte 73 personer op, heraf 58 stemmeberettigede.

Formanden byder velkommen
Endnu engang vil jeg sige at det er skønt at se så stor et fremmøde og interesse, der udvises. Det kan
jo også være at det er fordi at jeg sommetider har sagt at de helt store brokscenarier skal man tage
på generalforsamlingen og ikke hen over året. Dermed ikke være sagt at man ikke kan diskutere hen
over sæsonen for vi er jo 84 forskellige personer, som ikke altid er enige om tingene. Et godt
gammelt ordsprog siger: Hvis du vil være sikker på fiasko, skal man bare forsøge at gøre alle
tilfreds.
Herefter gik han videre til dagsordenen

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:
Jan Holst
Søren Risager Andersen
Følgende blev udpeget til at gennemlæse og godkende referat fra generalforsamlingen:
Jørgen Westergren
Jørn Hammer

Punkt 2 – Bestyrelsens og udvalgenes beretninger fra det
forløbne år.
Formand Kjeld Pedersen indtog talerstolen og kom med følgende beretning:
Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden 2018
Bestyrelsens beretning:
Status på medlemmer er pt følgende:
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Aktive 84
Aktive uden bådplads 4
Passive 31
Juniorer 13
Æresmedlemmer 2
Vi er stadig medlem af Dansk Sejlunion, nordøstjysk kreds, iflg vedtægterne.
Vi er også medlem af Flid, som har været behjælpelig med en ny klaptilladelse.
Samtidig er vi medlem af frihavnsordningen.
Der har igen været en del udskiftninger af medlemmer i år. Men vi har heldigvis fået lige så mange
nye medlemmer, som der er rejst. Og så er det endda børnefamilier. Og der skal lyde en velkomst til
de nye medlemmer.Vi plejer lige at nævne de nye optagede medlemmers navne og og præsentere
dem, hvis de skulle være her i dag, og så må de godt rejse sig når jeg nævner deres navne.
Nye og ændrede medlemmer er følgende:
Niels Kold
passiv…..overgået til aktiv
Henrik Hansen
passiv… overgået til aktiv
Freddy Trudslev
passiv… overgået til aktiv
Leif Lindstrøm
passiv…..udmeldt
Torben Jensen
passiv…..overgået til aktiv
Jens Chr Hansen
passiv
Kasper M. Simonsen passiv
Knud E. Kristensen
overgået til aktiv
Søren Riisager
overgået til aktiv
Mogens Meyer
overgået til aktiv
Jan Bang Andersen
tilbudt passivt medlemskab
Hvis nogen ikke er råbt op, og de mener de skulle have været det, bedes de sige til.

Bestyrelsen har afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder. En del mindre møder. Møder med Aalborg
kommune ang. Varmeforbrug. Der er nok ikke de helt store besvarelser på varmeforbruget. Man
troede det skulle være fjernvarme, men interessen er der ikke fra fjernvarmens side,
Vi har haft møder med Portland, og korresponderet envejs med dem ang. Vores tilskudsaftale til
renden. Vi har netop konstateret indbetaling fra Poetland d.d., så det ser ud til at problemet er løst.
Vi har besøgt vores anden nabo Colas, som er meget åben om samarbejdet og har udvist stor
hjælpsomhed, og håber på et godt naboskab.
Der har været møder med aktivitetsudvalget og husudvalget om økonomi m.m. og deres
arrangementer.
Vi har haft et godt samarbejde med Flid ang. Søgning om ny klappetilladelse. Der har de været en
stor hjælp.
Vi har i år haft besøg af 413 gæstesejlere (536 personer). Heraf var 293 medlemmer af
frihavnsordningen. 120 fuldt betalende.
Det må siges at det er godt besøgt, trods den elendige sommer. Til orientering var der 483
gæstesejlere året før.
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Klubbens drift:
Den daglige drift og vedligeholdelse af klubben har kørt upåklageligt, for ikke at sige rigtigt godt.
Er der opstået et akut problem, er det løst her og nu (sprængt vire) og de daglige opgaver er udført
løbende f.eks. Maling af bygninger, slåning af græs, vedligehold af gravværk,traktor plus alt andet
kørende og roterende redskaber
Optagning af gamle pæle, slåning af nye pæle, rep. af kæder for fastgørelse af broer m.m. Der er
indkøbt ny plæneklipper og hækklipper. Der er foretaget et større arbejde i Hal 1 med opretning af
hoved og sidespor.
Nyanlæg i klubben:
Der er blevet etableret nyt adgangssystem til klubhuset, som vil give en stor besparelse på
alarmabonnementet plus det er noget lettere med briksystemet i stedet for nøgler. Terrassen blev
etableret i år og det endda i en udvidet udgave, og overskred derfor budgettet en smule. Men vi
syntes det var en god investering, og vi har da også kun modtaget positive bemærkninger. Det var et
lidt større projekt, men det blev ret hurtigt udført. Vi blev færdige med legepladsen, og fik den
godkendt.
Porte til halvtaget ved juniorafdelingen blev færdige og halvtaget er færdigt.
Der er blevet produceret nye hylder til masteskuret, og disse er monteret så der er blevet plads til
flere master. Der er udbygget på Wifi systemet så der kan modtages internet ude på broerne. Der er
etableret nye rangerspor ved Hal 2.
Med alt det som er blevet nævnt under klubbens drift og nye projekter plus meget mere, kan man
ikke blive andet end imponeret. (vi vil gerne hvile lidt)
Dette kan kun lade sig gøre hvis medlemmerne er aktive, ja jeg vil sige at de nærmest skal have
DAMP eller ADHD..dvs….attention, dificitit, heperaktivity, disorder,
Opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet……
Der skal lyde en stor tak til alle medlemmer for den store indsats.
Ungdomsafdelingen:
Vi har stadig en ungdomsafdeling vi kan være stolte af, og jeg kan høre at der i de større klubber
her i byen hersker stor respekt om det arbejde, der bliver udført her og man vil gerne samarbejde
med ungdomsafdelingen.
De har også været i stand til at holde på de unge mennesker. Jesper fortæller senere.
Tak for det store arbejde der bliver udført.
Aktivitetsudvalget:
Der er afholdt det årlige møde ang. Økonomi, og hvad der forventes der skulle ske af udskiftninger
m.m. Dette blev ikke til andet end udskiftning af nogle termokander og indkøb af en ny automatisk
papirdispenser. Stor tak til aktivitetsudvalget for den store indsats.
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Husudvalget:
Der er ikke andet at sige at det kører for udvalget, og de er blevet fuldtallige igen.
Der er altid pænt og rent i klubhuset, og der er indgået aftale med dem, at de tager juletræet ud når
den tid er. En stor tak til husudvalget.
Der skal også lyde en stor tak til Marion, for jeg tror hun er en under afd. af husudvalget.
Kapsejladsudvalget:
En stor tak skal lyde til udvalget for deres indsats hver onsdag. Uden dem var kapsejladsturen ikke
den samme.
Når man siger onsdag og kapsejlads, må man endelig ikke glemme madpigerne. Der skal lyde en
stor tak til dem.
Strategiudvalget:
Vi arbejder os godt ind på forslaget fra Strategiudvalget.
Punkt 1.1
Yderligere øget børne og familievenlighed.
Punkt 1.2
Bedre og mere sikker legeplads
Punkt 1.3
Målsætning: minimum 1 ny familie pr år
Punkt 3.1
Terrassen skal gerne være ombygget med et læhegn inden år 2021
10 års
Forlængelse og modernisering af broer (mer plads for bredere og dybdegående både)
Det med en Bavaria 48 i Los Gigantos (Kanarie øerne) som sommerhus til medlemmerne har vi
ikke klaret…BEKLAGER
Økonomi:
Vores økonomi synes vi stadig er sund, selv om vi kom ud med et lille underskud, som skyldes
træbelægning på hele terrassen, hylder i masteskuret, opretning af skinner i Hal 1, ny rangerspor i
Hal 2 og færdiggørelse af legeplads.
Vi synes vi har fået meget for pengene, men økonomien kommer Gitte ind på under punkt 3.

Og med disse ord var det bestyrelsens beretning, og jeg vil sige tak.

Keld Pedersen
Formand
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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
aktivitetsudvalget som fremlagde årets beretning ved Ole Kertan.

AKTIVITETSUDVALGETS BERETNING FOR 2017

SÅ TOG VI DET FØRSTE SPADE STIK FOR SÆSONEN 2017, ÅRETS
GENERALFORSAMLING SOM FORLØB LIGE EFTER BOGEN, ALT FOREGIK I
SKØNNESTE RO OG ORDEN, EFTER INDTAGELSE AF 190 STYKKER SMØRREBRØD,
BEGYNDTE FOLKENE AT SIVE HJEMOVER.
UNDER NORMALE OMSTÆNDIGHEDER SKULLE DER VÆRE AFHOLDT GODAG OG
FARVELFEST ALLEREDE UGEN EFTER, MEN DA DER INGEN UDSKIFTNINGER VAR PÅ
DIREKTIONS GANGEN ELLER DIV. UDVALG, VAR DER INGEN GRUND TIL AT
AFHOLDE DEN.
VI FORSØGTE FRA UDVALGETS SIDE AT ARRANGERE EN BUSTUR TIL ÅRETS
BÅDMESSE I FREDERICIA, TUREN MÅTTE DESVÆRRE AFLYSES PGA, MANGLENDE
TILMELDING.
SÅ VAR DER TID TIL DEN STORE FORÅRSOPRYDNING INDE OG UDE, SOLEN
SKINNEDE NÆSTEN FRA EN SKYFRI HIMMEL, EN DEL MEDLEMMER MED FAMILIE
OG BØRN SØRGEDE FOR AT DET HELE STÅR KNIVSKARPT TIL DEN KOMMENDE
SÆSON, EFTER ENDT ARBEJDE HAVDE AKTIVITETS UDVALGET, KOGT, STEGT OG
BRASET TIL DEN STORE GULDMEDALJE, SÅ DER VAR GOD MAD TIL DEN
ARBEJDENDE BEFOLKNING.
TIDEN FLYVER, DET VAR ALLEREDE BLEVET TID TIL AT SÆTTE STANDEREN FOR
DEN KOMMENDE SÆSON, FORMANDEN GJORDE STATUS OG ET ÆRESMEDLEM OG
ET JUNIOR MEDLEN SATTE STANDEREN, EFTER FØLGENDE VAR DER PØLSER I
KLUBHUSET, VI HAVDE IKKE HELT STYR PÅ HVOR MANDE DER VAR MØDT OP, MEN
DER BLEV SPIST SMÅ 25 KG PØLSER. SÅ SKULLE DER RYDDES OP OG DÆKKES OP
TIL AFTENENS FEST, HVOR 44 PERSONER MØDTE OP TIL FANTASTISK MAD OG
MASSER AF HYGGE, DET VAR ÅBENBART IKKE DEN STORE DANSE AFTEN, MEN DET
GIK ALLIGEVEL RIGTIGT GODT, 15 TIMER SENERE KØRTE VI GODT TRÆTTE HJEM.
HELDIGVIS VAR DER TØRVEJR TIL SKT.HANS ARRANGEMENTET, IKKE MINDRE END
125 MEDLEMMER MED FAMILIE OG EN HEL DEL GÆSTESEJLERE HAVDE MELDT
DERES ANKOMST.ALT FORLØB DOG TIL ALLES TILFREDSHED, DER BLEV SPIST GRIS
OG MASSER AF LÆKKERT TILBEHØR FØR VI GIK TIL BÅLET, FORMANDEN HAVDE
UDLICITETET AFTENENS OPGAVER, SÅ EFTER VELKOMST AF NÆSTFORMAND
LILDAHL, BLEV ORDET GIVET TIL FORMANDEN FOR KLUBBENS
AKTIVITETSUDVALG SOM LEVEREDE BÅLTALEN, DER BLEV SUNGET NOGLE AF
VORT HJEMLANDS VEMODIGE SANGE TIL BÅLETS KNITREN, OG EFTERFØLGENDE
VAR DER KAFFE OG SMÅKAGER I KLUBHUSET.
OVENPÅ SOMMEREN, STOD DER FISKETUR I KALENDEREN, 2 BÅDE OG 5 PERSONER
TOG PÅ FJORDEN, VI BLEV HURTIGT ENIGE OM AT DET IKKE VAR EN
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KONKURRENCE MED PRÆMIER MEN BARE EN HYGGETUR, EMIL FANGEDE DOG EN
KÆMPE MAKREL.
STANDEREN BLEV STRØGET OG DER VAR IGEN TID TIL FEST, 56 MENNESKER
STILLEDE OP, PLADSEN VAR TRANG DA VI OGSÅ SKULLE HAVE PLADS TIL
ORKESTRET, DER BLEV SPILLET PANFLØJTE, KEYBOARD OG GUITAR SOLOER SOM
VI ALDRIG HAR SET FØR, DOG VAR DER RIGTIG MANGE SOM HAVDE AFTALER
TIDLIGT NÆSTE DAG, SÅ FESTEN VAR SKRUMPET IND TIL NATMADEN, MEN ALLE
VAR GLADE OG TILFREDSE.
PÅ ÅRETS SIDSTE DAG MØDTES VI TIL EN BID BRØD OG EN LILLE EN, LIGE I
UNDERKANTEN AF 60 MEDLEMMER MED FAMILIE OG BØRN BRUGTE AT PAR TIMER
MED HYGGE OG SNAK, VI SKILTES MED ØNSKET OM ET GODT NYTÅR OG PÅ
GENSYN I DET NYE ÅR.
TIL SIDST VIL JEG TAKKE FOR MANGE HJÆLPENDE HÆNDER I SÆSONEN, OG IKKE
MINDST TAK TIL UDVALGET FOR RIGTIGT GODT SAMARBEJDE.
Kommentarer til beretningen
Ingen kommentarer

Kapsejladsudvalget ved Finn
Årsberetning fra kapsejladsudvalget 2017
Der har ikke været så stor deltagelse i kapsejlads i 2017. Der har ikke været så få deltagere i mange
år. En båd har været meget standhaftig, oven i købet deltaget alene flere onsdage. Vejret har mange
onsdage været meget dårligt, et par gange meget lidt vind, men til gengæld meget regn.
Til gengæld har vores dejlige køkken, uanset vejret, lavet dejligt mad, til stor glæde for klubbens
medlemmer. Tak for det!
Som noget nyt, blev der i 2017 kåret kun en klubmester, i stedet for to, som det har været kutyme de
sidste tre år.
Klubmester blev Lunden, og det er ikke kun for mødepligt, I har også sejlet rigtig godt.
Som noget forsømt, har vi ført klubmestertavlen op to date, og ligeledes investeret i en ny og større
pokal, så det kan være, at det kan lokke flere ud af busken og deltage i kapsejlads.
Vi mangler to mand til kapsejladsudvalget, da Lars ikke er helt frisk. Han vil dog stadig hjælpe i
den udstrækning han kan.
Vi skal nok også have vurderet, om kapsejlads er en aktivitet som vi fortsat vil prioritere. Det er
nødvendigt at flere vil tilslutte sig sejladserne, så det ikke kun er to-tre der møder op.
Hvad er klubbens ambition til kapsejlads fremover?
Skal der være onsdagssejlads i 2018?
En mulighed er at holde en pause i år, og så se om lysten vender tilbage.
Lars og Finn
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Ungdomsudvalget ved Jesper Nissen
Jesper orienterede bredt omkring aktiviteterne i ungdoms afdelingen.
Der havde været flere gode events, god tilslutning til sejladserne.
I de større klubber her i byen hersker stor respekt om det arbejde, der bliver udført her og man vil
gerne samarbejde med ungdomsafdelingen.
Vi har også været i stand til at holde på de unge mennesker. Der bliver set frem til en god sæson
2018.
En stor tak til alle som har bakket op og hjulpet med det store arbejde i ungdomsafdelingen.

Husudvalget ved Jens Hilfling
Beretning for 2017.
Vi er nu blevet 7 igen, da Niels Kold er trådt til og alt kører aldeles udmærket og vi håber
generalforsamlingen har samme mening.
I løbet af året har der blandt udvalget været lidt småreparationer, så som ”brok”, et nyt knæ, men
alt skulle være i orden nu.
Der har været klager over vandrørene mangler maling på dametoiletterne, her vil det være dejligt
hvis medlemmerne vil rette henvendelse direkte til bestyrelsen, så malerholdet får besked den vej.
Tak til pigerne for rengøring af køkkenet og tak til Marion for mandagsrengøring.
Kommentarer til beretningen
Hvis der mangler maling må man gerne henvende sig direkte til malersjakket.
Der blev besluttet at indkøbe vaskemidler til vask af viskestykker, karklude og lignende.
Rengøring af toiletter i juniorafdelingen, den er mangelfuld. Dette bliver taget op i bestyrelsen.

Strategiudvalget
Rolf J Frank fortalte at der er visioner om etablering af fiskehytter.
Bavaria 48-50 fods båd på Grand Canaria ligger et godt stykke ude i fremtiden.
Tilgang af nye fiskere, hvad kan der gøres?
Kommentarer til beretningen
Keld:
Det skulle være blevet lettere at få tilladelse til opførelse af fiskehytter fra myndighedernes side.
John:
Foreslog at få lavet tegninger for ensartethed.
Bøgild:
Først skal der laves ny lokalplan.
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Leif:
Man kunne evt. forhøre om det vil være muligt at erhverve hytter fra teknisk skole.
Bøgild:
Er der overhovedet interesse for hytterne?
Keld:
Det er et emne til forslag til næste generalforsamling.

Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskabet
Gitte fremlade regnskabet i detaljer.
Dette blev godkendt uden kommentarer

Punkt 4 - indkomne forslag
Dirigenten tog herefter hul på de fremkomne forslag

Forslag 1:
Der var stillet forslag om indkøb af byggestrømstavler til brug ved eksempelvis svejsning.
Kommentarer til forslaget.
Der var en del kommentarer til forslaget omkring anskaffelse af byggestrømstavler, her blev man
enige om at det vil være muligt at ”sjusse” sig frem til hvad et forbrug af strøm vil være på en given
opgave.
Det blev pålagt bestyrelsen hurtigst muligt at få lavet et regelsæt for brug af 400V ved f. eks.
Svejsning.
Herefter gik forslaget til afstemning.
Forslaget blev nedstemt.

Forslag 2
Her gik forslaget i det store ud på en bedre arbejdsmoral omkring mandagsarbejde.
Bedre planlægning af store projekter.
Her kom flere kommentarer om hvordan tingene kan gøres bedre.
De forskellige gode forslag vil blive taget op i bestyrelsen, hvorfor forslaget ikke kom til
afstemning.
Forslaget blev trukket.
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Forslag 3
Forslaget blev trukket da det var en Hal-beslutning

Forslag 4
Forslaget blev trukket da det er lovstridigt.

Forslag 5
Forslag om udbygning af terrassen
Forslag nedstemt

Forslag 6
Flytning af adgangsbom.
Her var mange kommentarer både for og imod.
Der var 20 stemmer for og 28 stemmer imod.
Forslaget nedstemt

Forslag 7
Forslag til ændring af/tilføjelse til havnereglement.
Jens Erik Axelgaard gav en kort redegørelse for indsendte forslag.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Forslag 8
Udkast til takstblad.
Bestyrelsen blev gjort bekendt med at der mangler et konto-nr.
Der vi også blive tilføjet takst for forbrug af 400V
Takstblad blev godkendt
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Punkt 6- Forslag til budget
Budgettet blev godkendt

Punkt7 – valg af kasserer på lige årstal.
Gitte Hvarregaard.
Gitte blev genvalgt.

Punkt 8 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Jan Lildal blev genvalgt
Jesper Nissen blev genvalgt
Valg af 2 supleanter.
Torsten N. Thomsen blev valgt til første suppleant
Aage Mygind blev valgt til anden suppleant

Punkt 9 - Valg af revisor
Mette Steenberg Glyø blev genvalgt
Per Hansen blev genvalgt.
.
Revisor suppleant:
Andreas Bech Jensen blev genvalgt,

Punkt 10 – valg af udvalg
Aktivitetsudvalg.
Alle ønskede genvalg
Dette blev godkendt ved applaus
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Kapsejlads.
Finn Christensen blev genvalgt.
Lars Kastrup blev genvalgt.
Rasmus nyvalg
Bøgild nyvalg
Ungdomsudvalget
Jesper Nissen fortsætter.
Dette blev godkendt ved applaus
Husudvalget
Alle ønsker genvalg
Dette blev godkendt ved applaus
Strategiudvalget
Alle ønskede genvalg.
Dette blev godkendt ved applaus
Kreativitetsudvalg.
Som noget nyt har vi fået et kreativitetsudvalg.
Her er Susanne Albertsen formand.

Punkt 11 – Eventuelt
Ole Kertan gav en stor tak til bestyrelsen for det gode arbejde der er lavet i årets løb.
Hans Lolholm nævnte at det ville være mere rentabelt med varmepumper i stedet for etablering af
fjernvarme i klubhuset.
Formanden søgte en til at overtage vores hjemmeside, her meldte Henrik sig på banen.
Jan Lildal opfordrede medlemmerne til at benytte øl/vand automaten når man er deltager i
arrangementer i klubhuset, dette var der stor opbakning omkring.
John Nielsen opfordrede til at invitere medlemmer med ud at sejle til kapsejladser, her var der flere
der godt kunne tænke sig at komme med.
John eftersøgte også nogle som kan sprøjtemale, her var der flere som meldte sig.
Formanden forhørte sig til holdningen omkring ekskludering af medlemmer som ikke kommer til
indkaldte møder.
Skal vi ekskludere et medlem som ikke møder op efter flere indkaldelser og personlige
henvendelser? Hvad er generalforsamlingens tilkendegivelse?
Generalforsamlingen var enstemmigt enige om at et sådan medlem skulle ekskluderes.
________________________________________________________________________________
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Formanden takkede til slut dirigenten for det flotte arbejde.
Herefter takkede han for genvalget.
Til sidst bad formanden alle om at rejse sig og råbe et længe leve for SHS.

Sundby Hvorup Sejlklub den 29. marts 2018

