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Generalforsamling i Sundby Hvorup Sejlklub lørdag den 12. juni 2021 

 (afholdt i Hal 2 med god afstand mellem alle) 

 

Velkomst ved formanden Keld Pedersen.  

 

Bemærkede, at det var dejligt med så stort et fremmøde trods de specielle omstændigheder, 

restriktionerne stadig giver. I alt 62 medlemmer var fremmødt.  

 

Punkt 1 fra dagsorden 

Valg af dirigent 

 

Bestyrelsen foreslog Jan Berline som dirigent – generalforsamlingen godkendte forslaget.  

Referent: Jesper Nissen – godkendelse af referat: Rolf Frank og Jacob Fuglsang 

 

 

Punkt 2 fra dagsorden 

Formandens beretning v/ Keld Pedersen 

 

Stort fremmøde i dag som tidligere nævnt, hvilket er sundt for vores klub. Status for klubben er lige nu, at vi 

er: 

 

• 79 aktive medlemmer med bådplads 

• 10 passive medlemmer med bådplads 

• 54 passive medlemmer uden bådplads 

• 7 junior medlemmer 

• 2 æresmedlemmer 
 

Der er kommet rigtigt mange nye medlemmer ind i klubben det seneste år. De nye medlemmer rejste sig på 

skift og præsenterede sig selv. 

 

Vi er medlem af Dansk Sejlunion, FLID og frihavnsordningen. 
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Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder og 3 i indeværende år. Derudover er der afholdt nogle små akutte 

møder i bestyrelsen ad hoc. 

 

Der har været afholdt møder ude i byen med både Portland og kommunen, hvor vi har været begunstiget 

af at få ydet tilskud til vores klub til såvel oprensning af rende samt investeringen i vores flydebro ved 

ophalerstedet. Vi har også fået end del penge retur fra spildevand efter møde med kommunen. Vores gode 

nabo Colas har været flinke til at hjælpe med sponsorat af asfalt, noget af det ikke helt ønsket fra vores side 

(det, der lander på bådene), men det ved de godt. 

 

Vi har i sæsonen haft 314 overnatninger fra gæstesejlere, heraf 229 med frihavnsordning, og i alt 437 

personer har overnattet som gæster. 

 

Aktiviteterne har været meget begrænset i året grundet Covid-19 situationen.  

 

Klubbens drift har også være lidt på vågeblus grundet restriktionerne, men alt det nødvendige har vi på 

trods udført i mindre grupper, så restriktionerne er overholdt. 

 

Husudvalget har ikke har haft så mange opgaver, men har afsprittet klubhuset efter bedste evne – tak til 

jer.     

 

Rengøringen af juniorhuset har været opgraderet, og der skal lyde en stor tak til dem, der har givet en 

ekstra hånd. 

 

Der er ikke jf. klubbens vidende blevet smittet nogen her i klubben.    

 

Der er lavet service af mastekran, og traktor har fået lavet service. 

 

Nye anlæg i klubben: den nye flydebro ved ophalerstedet blev næsten færdig inden bådoptagningen gik i 

gang.   
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Ungdomsafdelingen har igen haft flot tilslutning.  Det er ikke nemt at holde på de unge mennesker i dag – 

tak til alle i afdelingen 

 

Aktivitetsudvalget har ikke været overbebyrdet i året, men vi håber på mange gode arrangementer senere 

på året – på forhånd tak. 

 

Kapsejladsudvalget kom sent i gang, men vi nåede da en del sejladser – også tak til jer i udvalget. 

 

Strategiudvalget har vi ikke hørt så meget fra i det seneste år, men de fleste af planerne er jo også udført – 

vi håber, at der kommer nye ideer til fra medlemmerne. Tak til Rolf og udvalget.  

 

Økonomien i klubben er sund, og vi har ikke brugt så meget på arrangementer som i et normalt år. Til 

gengæld har der være en enkelt stor investering i de nye flydebroer. En stor tak til Aalborg kommune for et 

godt samarbejde og den støtte, de har givet klubben. 

 

Spørgsmål til formandens beretning: 

 

Hvorfor stor udskiftning i bestyrelsen? Mange forskellige holdninger til, hvordan virket som 

Bestyrelsesmedlem skal/bør være, kan give uenighed, hvilket ikke er unaturligt. Henviser til senere dialog, 

når valget om formandsposten finder sted. 

 

Antal medlemmer med båd maks. 84 jf. vedtægter? Der henvises til dialog, når bestyrelsens forslag om 

vedtægtsændringer skal til afstemning. 

  

Aktivitetsudvalget v/Ole Kertan 

 

Det har været et ”sabbat år” i udvalget. Vi fik dog brændt bålet af Sankthansaften og grillede hver især på 

terrassen efterfølgende.  
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Kapsejladsudvalget v/ Finn Christensen og Rasmus Glyø 

 

Der er blevet afholdt i alt 11 sejladser i året. Der deltog mellem 1 og 6 både hver gang – hvilket generelt er 

for lidt for at kunne afvikle på ordentlig vis. Der er kåret følgende vindere af præmier: flidspræmie går igen 

til Niels Ravnkilde, og vinder af kapsejlads 2020 blev XX 

Der er plads til flere både i såvel kap- som flidsejladsen. For at vi igen kan komme i gang med 

onsdagssejladsen skal vi have minimum 5 tilmeldte både, som også stiller til start næsten hver gang. Og vi 

savner nogen frivillige, der på skift vil lave mad onsdag efter sejladsen. Det er en vigtig del af klubbens 

sociale liv. 

 

Ungdomsudvalget v/ Henrik Hansen 

 

Vi lykkedes med vores målsætning om at lave arrangementer for sejlerne i efterårs-/vintermånederne i 

2019, men måtte grundet corona/COVID-19 desværre aflyse de teoriaftener i marts og april, vi havde 

planlagt som forberedelse til sæsonen 2020, og måtte også udskyde vores sæsonstart til tirsdag den 9. juni 

2020 – og selv da med begrænsninger på deling af materiel, omklædning/badning og fællesspisning, som 

dog blev gradvist lempet allerede i løbet af juni måned. 

 

Vi nåede således kun 3 sejladser i forårssæsonen 2020, idet vi også valgte at aflyse sejladsen på 

Sankthansaften, den 23. juni 2021, grundet manglende tilslutning. 

 

Efterårssæsonen blev skudt i gang tirsdag den 11. august 2020 og forløb stort set planmæssigt med 8 

sejladser frem til og med sidste sejlads tirsdag den 29. september 2021. 

 

Dog betød de skærpede restriktioner og anbefalinger i relation til corona/COVID-19, at vi måtte aflyse både 

fællesspisning tirsdag den 29. september 2020 og vores sædvanlige sæsonafslutning med buffet og 

bowling, som skulle have været afholdt tirsdag den 6. oktober 2020. Vi brugte i stedet dagen på 

vinterklargøring, så alt var klappet og klar til sæsonen 2021. 

 

Restriktioner og anbefalinger i relation til corona/COVID-19 har beklageligvis også betydet, at vi ikke har 

kunnet afholde nogen former for arrangementer for sejlerne i løbet af efteråret/vinteren 2020. 
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Vi har hen over efteråret og vinteren desværre måttet sige farvel til et par sejlere, men har heldigvis også 

kunnet byde nye velkomne, og vi er i skrivende stund 11 aktive juniorsejlere i alderen 10 til 15 år, hvoraf 6 

er børn af forældre med bådplads i havnen – og der er plads til flere. 

 

Alle klubbens medlemmer er meget velkomne til at benytte juniorafdelingens SUBs, topkajakker, 

våddragter, redningsveste m.v., vel at mærke når udstyret ikke benyttes af juniorafdelingens medlemmer. 

Vi forventer, at udstyret behandles ordentligt samt rengøres og lægges på plads efter brug. Og skulle det 

ske, at noget går i stykker, forventer vi at få besked herom. Udstyret må naturligvis ikke lånes ud til hverken 

familie, venner eller bekendte, uden medlemmet selv er til stede. 

 

Også klubbens følgebåde bedes afleveret i ordentlig stand efter brug – det vil sige fortøjet ved broen neden 

for juniorhuset og tømt for søm, skruer, tomme øldåser og andet, som ikke er behageligt for hverken børn 

eller voksne at træde på. Og skulle man have tømt – eller næsten tømt – benzintanken, vil vi også gerne 

have besked herom, så vi har mulighed for at få denne fyldt op igen, inden vi skal bruge båden som 

følgebåd for vores juniorsejlere. 

 

Slutteligt skal lyde en stor tak til juniorafdelingens faste hjælpere i den forgangne sæson – Rasmus Glyø, 

Jesper Nissen, Markus Nissen, Thomas Hvitfeldt, Nikolaj Kristiansen og Jacob Fuglsang – samt til de øvrige 

medlemmer og forældre, der bakker op om og hjælper til med arbejdet i juniorafdelingen. 

 

Nikolaj og Jacob har af arbejdsmæssige årsager måttet melde fra som hjælpere i juniorafdelingen. Der skal 

lyde en særlig tak for den tid og det arbejde, de begge har lagt i juniorafdelingen. 

 

Som følge af ovenstående mangler vi en hjælper i juniorafdelingen. Kunne det have nogens interesse, må I 

meget gerne tage fat i mig eller et af de øvrige medlemmer i bestyrelsen. 

 

Husudvalget v/ Jens Hilfing 

  

På opfordring tager Jens et år mere, og alt fungerer godt i udvalget.  
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Strategiudvalget v/ Rolf Frank 

 

5 års planen er udført – allerede efter 1 år. Nu er der så 10 års planen at se på – der står der opførsel af 

fiskerhuse langs den vestlige bred. Der opfordres til at melde sig til Rolf som del af udvalget samt at komme 

med nye ideer og tanker til klubbens strategi. 

 

 

Punkt 3 fra dagsorden 

Forelæggelse af klubbens regnskab v/ kasserer Gitte Hvarregaard 

 

Regnskabet blev gennemgået, og det blev konstateret, at der for året var et overskud på 77.573. Som 

nævnte under formandens beretning har året været præget af lav aktivitet i arrangementer og en enkelt 

stor investering i flydebroerne ved slæbestedet. Regnskab blev godkendt. 

 

Punkt 4 fra dagsorden 

Behandling af eventuelle indkomne forslag. 

 

   Forslag 1: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 4  (bilag 1) 

   Diskussion for og imod, om antallet af både i havnen må overstige 84.  

   Skriftlig afstemning: 

• Ja stemmer: 48  

• Nej stemmer 9  

• 2 blanke 
   Forslag blev vedtaget. 

 

   Forslag 2: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 17  (bilag 2) 

   Skriftlig afstemning:  

• Ja stemmer 49  

• Nej stemmer 5  

• 2 blanke 
Forslag blev vedtaget.  
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Punkt 5 fra dagsorden 

Behandling af budget og kontingentsatser m.m. i henhold til § 5. 

 

Budget og kontingentsatser for 2021 blev gennemgået. Kontingentsatser foreslås uændret for kommende 

år. Ingen nye større investeringer planlagt.  

Budget og kontingentsatser blev godkendt 

 

 

Punkt 6 fra dagsorden 

Valg af formand på ulige årstal. 

 

   På valg: Keld Pedersen (modtager genvalg). 

   Pladsmand Jan Lildal stiller ligeledes op til posten som formand. 

 

Begge kandidater fik kort taletid, hvorefter der var skriftlig afstemning: 

• Jan Lildal 29 stemmer 

• Keld Pedersen 27 stemmer 

• 2 blanke 
 

Ny formand i SHS Sejlklub bliver Jan Lildal. 

 

 

Punkt 7 fra dagsorden 

Valg af kasserer på lige årstal - ikke aktuelt i år 
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Punkt 8 fra dagsorden 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

 

Ronnie W. Jensen, Jan Berline og Ole Albertsen er udtrådt af bestyrelsen i løbet af året. 

 

Der foretages skriftlig afstemning – her de afgivne stemmer: 

 

• Flemming Graversen - 39 stemmer 

• Peter Jordansen - 36 stemmer 

• Søren Andersen - 45 stemmer 

• Lars Winther Even - 38 stemmer 
 

Ovenstående 4 vælges til klubbens bestyrelse 

 

• Rasmus Glyø - 30 stemmer – vælges som 1. suppleant 
 

Valg af 1 yderligere suppleant. 

   På valg: Jesper Nissen (modtager ikke genvalg). 

     Aage Mygind (modtager ikke genvalg). 

 

Rasmus Glyø vælges som 1. suppleant og - med stemmeflertal - vælges Pia Bach som 2. suppleant. 

 

Punkt 9 fra dagsorden 

Valg af 2 revisorer. 

 

På valg: Mette Steenberg Glyø – modtager genvalg 

 Niels Kold – modtager genvalg 

Begge vælges igen. 
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Punkt 10 fra dagsorden 

Valg af udvalg 

 

Alle stiller op til genvalg, og alle genvælges til alle udvalgene. 

 

 

Punkt 11 fra dagsorden 

Eventuelt 

 

Forslag om at så vilde blomsterfrø på græsarealet med fjorden blev modtaget med klapsalver. 

 

Appel til alle i klubben: Vis respekt for hinanden og tal til andre – ikke om andre. 

 

Ønske om varmepumpe i juniorhusets bade- og toiletrum, da der er meget fugtigt der. 

 

Opfordring til at sende ønsker og forslag til bestyrelsen. Gå ikke direkte til et bestyrelsesmedlem – 

beslutningen ligger hos flertallet i bestyrelsen og ikke ved enkelte medlemmer af bestyrelsen. Det sikrer 

også, at forslaget bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde. 

 

Regler for trafik gennem renden følger søfartsstyrelsens regler. Der har dog altid været en uskreven og 

logisk regel her i klubben, at man aldrig sejler ud/ind i renden, før der er frit for andre både. 

 

 

 

 


