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Sundby Hvorup Sejlklub 

Generalforsamling 28. februar 2015 

Referat fra SHS Generalforsamlingen 2015 afholdt den 28. februar i klubhuset. 
 

Der mødte 55 stemmeberettigede og et mindre antal passive medlemmer op. 

 

Formanden bød velkommen og gjorde opmærksom på at der vil blive en pause klokken 1030 og at 

man ikke skulle høre nogen mobiltelefoner under mødet. 

 

Punkt 1 – valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Aage Mygind til opgaven og han blev valgt ved akklamation. 

 

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

De fremmødte på generalforsamlingen var enige i dette og mødet kunne fortsætte. 

 

Stemmetællerne der blev valgt. 

Knud Andersen 

Hans Erik Nielsen 

 

Punkt 2 – Bestyrelsens og udvalgenes beretninger fra det 

forløbne år. 
 

Formanden indledte bestyrelsens beretning med at mindes afdøde Eilif Nielsen og Villy Frystyk. 

Forsamlingen ærede og mindes med i et minuts tavshed og et udtalt. ”Æret være deres minde.” 

 

Formanden lagde derefter ud med at byde nye aktive og passive medlemmer velkommen. De 

fremmødte blev bedt om at rejse sig. 

 

Formandens beretning – citat: 

 

 

Beretningen ved generalforsamling 28- 2 2015 
1. Formandens beretning fra bestyrelsen, slå på klokken så der bliver ro. 

Velkommen til alle ikke mindst nye medlemmer og en særlig velkomst til vores 

æresmedlemmer Martin Damm og Bøgild Christensen. 

2. Pauser og mobiltelefoni 

Vi holder rygepause kl 10.30. Mobiltelefoner bedes være slukket under mødet. 

 

3. Valg af dirigent 

For generalforsamlingen kan gennemføres rigtigt ifølge vedtægter P. 8-9og 10 skal der 

vælges en dirigent til opgaven. Bestyrelsen foreslår Aage Mygind, er der andre forslag (evt. 

afstemning) tillykke med valget Aage ordet er dit. 
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4. Meddelelser 

Vi må desværre starte med en trist meddelelse. Vi har mistet to gode medlemmer af 

klubben. Eilif Nielsen og Villy Frystyk. De vil blive husket som gode kammerater og 

fornuftige sejlervenner, som altid var parate til, at yde et stykke arbejde for klubben. Skal vi 

rejse os og mindes Eilif og Villy (et minuts stilhed) Ære være deres minde - Tak 

 

5. Afvikling af generalforsamlingen 

Det er fortsat dejligt at se det store fremmøde, det afspejler jo interessen for klubben, for 

flere år siden kunne generalforsamlingen holdes på ca. tre timer, sidste år varede den seks 

timer og mon ikke vi skulle hjælpe hinanden med at få den ned på tre timer igen. 

 

6. Klubbens medlemstal  

Aktive 82 

Passive  32 

Juniorer  10 

Der er også kommet nye medlemmer 

Disse nye medlemmer vil vi gerne se så de bedes rejse sig når deres navn bliver nævnt, for 

alle vil gerne lære dem at kende. 

Listen er muligvis ikke helt korrekt. Det afhænger af om man har betalt kontingent. Der er 

nogle der gerne vil vente til foråret med betalingen. 

Passive  

Torben Sørensen 

Tom Søby 

Anni Nikolajsen 

Flemming Gravesen  

Jesper Hviid 

Morten Kastrup 

Finn Kaasing 

Aktive  

Børge Stær 

Simon B Hansen 

Keld Pedersen 

Søren B Rasmussen 

Rasmus Jensen 

Der er to medlemmer der er flyttet fra aktrive til passive, det handler om Peder Dahl og 

Lars E. Jensen. 

7. Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen har afholdt mange møder i år. Det blev til 11 bestyrelsesmøder og to ekstra 

ordinære møder. 

Gæstesejlere blev sidste år til 411 overnatninger imod 402 i 2013. 

8. Sekretærens arbejde  

Så går vi over til den positive afdeling.  



Side 3 

Sundby Hvorup Sejlklub 

Generalforsamling 28. februar 2015 

Klubbens havneregelment er endelig kommet i orden, vores forhenværende sekretær 

arbejdede en del med det, men vores nye sekretær har endelig fået godkendelsen i orden, 

som klubben stemte positivt om sidste år, og nu er det godkendt af trafikstyrelsen og 

Søfartsstyrelsen. Mens vi nu er ved sekretæren Torsten, må vi sige han har fået styr på 

klubbens hjemmeside. Husk Torsten gerne vil have input fra jer, da han jo ikke er 

professionel forfatter. 

9. Tak til de mange frivillige hjælpere 

Der skal også siges tak for alt mandags arbejde, også tak til torsdags holdet der altid sørger 

for det reneste klubhus der findes til gæstesejlere, også tak til aktivitetsudvalget og 

kapsejlads udvalget samt ungdomsudvalget. Og tak til dem der uden for mandagsarbejdet 

har fejet vejen til klubben for blade, og ryddet sne så vi kunne komme ned og få vores 

nytårssild. 

 

10. Solfangeranlægget 

Vores solfangeranlæg har kørt pænt i år, der har dog været nogle indkørings 

vanskeligheder, som der skal arbejdes lidt mere med. 

Træerne på sydsiden af klubhuset skal stynes kraftigt så solen kan nå anlægget. 

Vi har produceret ca. 7500 kilo Watt. Anlægget burde kunne yde give 10000 kilo Watt. 

 

11. Varmeforbruget 

Vi har haft lukket en del for varmen i klubhuset i vinter, da vi har gang i strømbesparelser, 

Per Hansen og Lars Kastrup arbejder med nyt styrestrøm til varme. Strømbesparelserne i 

klubhuset forsvinder selvfølgelig, hvis vi bliver ved med at lave nye observationsrum som vi 

har 2 af. Vores forbrug er til gengæld faldet fra 84.000 til 60.000 så jeg ved ikke om 

elmålerne har præventiv virkning. Så det var nok en god ide at sidste generalforsamling 

sagde at vi skulle have disse. Og vi har jo nu et pænere resultat at forsvare til kommunen. 

 

12. Nye anlæg 

Nye anlæg i år løber op i 16,934 kr. det er primært til færdiggørelse af juniorhus med 

toiletter og bad.  

Spor–spil- og hovedspor samt gravemaskine løb op i 15.963 kr. 

 

13. Indbrud 

Så har der desværre været to indbrud i det forløbne år et lige op til standerhejsning, der 

blev brudt ind i ti skure uden synligt tyveri, men megen ødelæggelse som er midlertidig 

renoveret af undertegnet selv, resten af udbedringen vil blive foretaget af 

mandagsarbejderne. 

I efteråret var der indbrud i ungdomsafdelingen to døre blev ødelagt og tre påhængsmotorer 

mangler, det er også midlertidig repareret. 

14. Forsvundne ting 
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Så det mere kedelige er der er også stjålet en hel ny kædesav fra vores værktøjsrum som 

alle har nøgle til og der var ikke tegn på synlig indbrud. 

 

15. Klubbens aktiviteter 

Nu har vi fået arbejdet et par år med hovedsporet og endelig fungere det tilfredsstillende, 

og i ungdomsafdelingen er toiletter og badeforhold i orden og den kommunale godkendelse 

er i orden 

 

16. Økonomi 

Hvor vi havde et lille underskud i kassen sidste år har vi i år et overskud på 23,000, så hvis vi 

holder os til vedligeholdelse i år behøver vi ikke at få kontingent stigning i år, vi har heller 

ikke afsat penge til noget nyt. 

 

17. Planer om overdækning 

Det skal dog siges at vi snakker om en lille overdækning af joller i ungdomsafdelingen, men 

det er udgift neutralt da vi har materialer på lager. 

 

18. Ungdomsafdelingen 

Så har vi klubbens stolthed ungdomsafdelingen, der er kommet godt op og køre, hvor vi kan 

se på flere nabohavne at de ikke kan få de unge i gang, det er også fordi vi har en god 

ledelse og hjælpere i afdelingen så medlemstallet er steget fra to til ti. 

Vi havde også vores store skoleprogram i sommer mere om det senere ved Kurt 

 

19. Møde med aktivitetsafdelingen 

Bestyrelsen havde et møde i efteråret med aktivitets udvalget omkring driften og vi gav et 

tilskud til arrangementer og nu har de fået tilskud til bådudstilling i Fredericia hvor de til 

gengæld lovede en tilføjelse til opslagene om at bruge klubbens automat med drikke varer 

og deres vinsalg, det gav stor opbakning kunne vi konstatere til julefrokosten. 

 

20. Strømaflæsning 

Som I kunne læse i referatet i januar, er der selvaflæsning af elmålere, og disse sedler vil vi 

gerne have i postkassen 010315, så kasseren har en mulighed for at lave regningen 

sammen med kontingent og evt. forsikringer efter generalforsamlingen. 

 

21. Forebyggelse af brand 

Vi oplevede i januar at et stort autoværksted i Nr. Uttrup havde en stor brand, hvor 140 

dyre motorcykler gik op i flammer. Vi har drøftet dette i bestyrelsen, det kunne jo også ske i 

vores haller. Brand årsagen var i forbindelse med batteriopladning. Vi opfordrer derfor alle 

til at tage polskoen af eller at tage batteriet med hjem, det er ikke nok at bruge 
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hovedafbryderen. Da en lænse pumper som regel er uden for hovedafbryderen. Lad aldrig 

batteriet op, når du ikke er til stede. Der henstilles til at gennemlæse havnereglementet. 

 

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen om der var kommentarer til beretningen 

Ronnie W. Jensen:  

Påpegede at formanden havde glemt at omtale udleveringsblanketten vedr el-måler  - og 

lovformelighed af denne med hensyn til dummebøder og eksklusion. 

  

Formanden gjorde opmærksom på at udleveringsblanketten ikke er udformet af en advokat. 

Formanden beklagede hvis ikke denne var udformet korrekt, men håbede ikke det var nødvendigt at 

indvilge en advokat og dermed en stor regning. 

 

Ronnie W. Jensen: 

Hvor i vedægterne står der skrevet at bestyrelsen har ret til at indføre dummebøder og eksklusion 

 

Jens Erik Axelgaard: 

Kommenterede at det var ulovligt at udstede bøder. Ifølge standardreglement for lystbådehavne 

paragraf 2 er det ikke lovligt at udstede bøder. 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen om det skulle besluttes om El-måler sedlen skulle omformuleres, 

således den ikke indeholdte tekst omkring bøder. 

 

Formanden og næstformanden henledte til at det er den kommende bestyrelse der skal beslutte 

om teksten skal omformuleres. 

 

Jens Erik Axelgaard påpegede igen at det ikke var lovligt at udstede bøder ifølge paragraf 2 i 

standardreglementet. 

 

Evan Toft Pedersen: Henledte til at teksten omkring bod og eksklusion skulle slettes, da det ikke 

kunne lade sig gøre alligevel. I stedet burde man nævne vedkommende i referaterne som ikke 

overholder reglerne 

 

Dirigenten spurgte forsamlingen om bestyrelsens beretning kunne godkendes, hvis bestyrelsen 

accepterede at teksten i EL-måler sedlen blev tilrettet ifølge gældende regler. 

 

Dette blev godkendt at de fremmødte med applaus. 

 

 

Herefter var det aktivitetsudvalgets beretning. 

Citat: 

AKTIVITETSUDVALGETS BERETNING FOR SÆSONEN 2014 

 

Allerede samme dag som generalforsamlingen, var der kaldt til karneval, små 30 personer festede 

og hyggede med medbragt mad og tønde slagning, med både katte dronning og konge.  
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Ugen før påske var der kaldt til forårsoprydning, området summede af aktivitet så klubben og 

arealerne kunne fremstå klar til sejlersæsonen, efterfølgende var der spisning i lokalerne, 60 

personer nød gullasch og kartofler, kaffe og småkager. 

Årets standerhejsning blev fejret sædvanen tro med tale ved formanden, pølser og fest om aftenen 

med 51 festglade mennesker, alt forløb planmæssigt. 

Og inden vi fik set os om var der Skt. Hans, vi havde ny mand på grisen som blev grillet på pladsen, 

alle var glade og tilfredse. 

Fisketuren var ikke så godt besøgt, men de 4 både og mandskab som var på fjorden havde en god 

dag, Fjordliv løb med ikke mindre end 2 af præmierne. 

48 feststemte mennesker mødte op til årets afriggerfest, oven på den skønneste sommer meget 

længe, alle var indstillet på at vi skulle have en god aften med mad drikke og en lille svingom, alle 

kriterier blev opfyldt til fulde. 

Tiden flyver af sted, og tiden var kommet til julebingo, vi var 50 personer til spil og lotteri, alle 

hyggede, nogle vandt og andre gjorde ikke, vi sluttede af med gløgg og æbleskiver. 

Så var der dømt julefrokost, som var godt besøgt, som sædvanlig fik vi god dansk julemad og en 

rigtig hyggelig eftermiddag. 

Inden vi fik set os om var det blevet nytår og tid til en sildemad, det er rigtigt hyggeligt lige at 

mødes et par timer på årets sidste dag, til en bid brød og en lille en, inden alle skal hjem og i byen 

eller have gæster. 

Vi prøvede igen med et lille karneval den 14. februar, der var desværre kun 2 tilmeldte så 

arrangementet blev af gode grunde aflyst. 

Jens Erik Axelgaard                                       Annalis Axelgaard 

Hans Lolholm                                                 Ena Fredsgaard 

Ole Kertan 

 

De fremmødte modtog beretningen ved applaus 

 

 

Herefter var det juniorudvalgets tur 

Citat fra Kurt Christiansen: 

Juniorafdelingen 2014 

Juniorafdelingen har i år haft en rigtig god sejlersæson. Vi har haft 10 aktive juniorer, som dels har 

sejlet optimistjolle, feverjolle og treajoller samt nogle ture i Gråtop. Så alt vores grej i 

juniorafdelingen er flittigt brugt og det er dejligt. 

Vi startede sæsonen med 2 teroriaftener for de unge sejlere, og derefter 18 tirsdage med sejlads. En 

enkelt aften måtte vi aflyse på grund af vejret. Det blæste simpelthen for meget, for vi sætter absolut 

sikkerheden i højsæde. 

Vi har i år også haft besøg af fire skoleklasser 

1. klasse fra Nr. Uttrup skole. En 1. klasse fra Vodskov skole og til sidst 2 klasser fra Skansevejens 

skole. Skansevejen kom i uge 26 med 56 elever, 6 lærer og 10 voksne medlemmer fra SHS til at 

servicere og passe på de unge mennesker. Det var en ordentlig omgang, men en dejlig dag, så stor 

tak til alle, som gav en hånd med dette arrangement. Vi havde lånt den store trailer fra Dansk 

Sejlunion, som indeholder en del aktiviteter såsom topkajakker, sejlerbræt og så videre. Vi havde en 

fantastisk dejlig dag sammen med børnene. Som afslutning på dagen havde en af vore aktive 

medlemmer her fra havnen lavet en aftale med to professionelle livreddere. De kom og lavede en 

opvisning her i havnebassinet, om hvordan man redder liv ude på vandet. Et rigtigt fint 

arrangement. Tak for det Thomas. 
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Jeg vil også rette en stor tak til dem, som giver en hånd med tirsdag aften. Både til lands og til 

vands og ikke mindst i køkkenet. Også en stor tak til køkkenpigerne, som sørger for vi kan lave en 

hyggelig afslutningsaften ovre i bowlingcenteret i Aalborg. Det er noget børnene sætter rigtig stor 

pris på. Jeg håber og tror på vi kan få en lige så god sejlersæson i 2015. Det var så den positive 

side af sagen. Den negative er jo så desværre det som formanden nævnte i sin beretning, nemlig 

tyveri af alle vores påhængsmotorer, som var bag lås og slå. Men det er åbenbart ingen hindring 

for den slags mennesker, at bryde 2 låste døre op, for at komme ind og stjæle vores motorer. Det er 

rigtigt ærgerligt. Til slut vil jeg række en stor tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i 

2014. Tak for ordet! 

 

De fremmødte modtog beretningen ved applaus 

 

 

Herefter var det kapsejladsudvalgets tur. 

Da Roland ikke var til stede, havde dirigenten derfor fået udleveret referatet og oplæste det herefter: 

Årsberetning fra kapsejladsudvalget 2014.  

 

 Det har været en stor fornøjelse at medvirke til at alle potentielle sejlere har været ude på banen 

hver onsdag i hele sæsonen. 

Vi har sejlet efter tilfældige lystal, forskellige banelængder for til slut at sejle efter Dansk 

Sejlunions mål for rigtige sejlbåde. Der er målt sejl og både op, så alle der har ønsket det kunne få 

et målebrev. Det har betydet at vi har været op til fire både med i Mors Cup med gode resultater til 

alle. 

Vejret har været godt på alle onsdagene så udvalget har kunnet byde velkommen til godt sejlervejr 

og der har været meget grin på banen og enkelte råb om at flytte sig, for her kommer jeg og jeg har 

retten til vejen og mange hilsner til både der gik forbi med hånden løftet til hilsen. 

Køkkenet har sin særlige historie, udviklingen fra røde pølser til dejlig mad med det hele, med 

langbordet og alle sidebordene besat med sejlere der bare kunne lide den gode mad og et festligt 

lag. Tak til Damerne i køkkenet. 

Ja, vi fik også kåret vores klubmestre, denne gang hele 2 af slagsen. De har fået deres præmier og 

her skal lyde en klapsalve til Hakuna Matata og Lelila med tak for en god indsats i denne sæson. 

Til slut en tak til Jan og Lars der har medvirket til at det gik så gnidningsløst som muligt, og 

specielt Lars for det store arbejde med edb programmet. 

Udvalget håber vi har givet et godt fungerende kapsejladskoncept videre til de nye kræfter der 

melder sig ved valget af det nye udvalg. 

 

Jan, Lars og Roland 

 

De fremmødte modtog beretningen ved applaus 

 

 

Husudvalgets beretning ved Bent Olesen: 

 

Citat: 

Vi har jo som vi plejer, været her hver torsdag formiddag hele året rundt, undtagen nogle få 

stykker, for at gøre vores klubhus og observationsrummet rent. 

I sommerperioden havde vi også bordene ude på terrassen at holde rene 

Vi havde også en hel dag i foråret, hvor vi gjorde hovedrent. 
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Alice Rasmussen var så flink, at ordne køkkenskabene indvendigt. 

Tak for det Alice! 

 

I sommerperioden har vi den aftale med Marion Ekstrand, at hendes mandagsarbejde består i, at 

gå især toiletter og køkken efter for renhed, da to gange om ugen ikke er for meget i den tid. Tak for 

det Marion! 

Samtidig med rengøring, har vi også opgaven med indkøb af rengøringsmidler og papirartikler hos 

Olf Stadsing. Desuden indkøb af blomster til pynt på bordene og ude ved døren. 

 

Her i efteråret valgte Leif Jensen at gå på pension, vi fik så Hans Erik Nielsen på prøve, og det er 

gået meget fint, så han er trådt ind i stedet. 

Willy Frystyk måtte desværre melde fra på grund af sygdom, så vi fik Andreas Jensen på prøve, og 

det er også gået godt, så han er også trådt ind på holdet. 

 

Da jeg har valgt at stoppe i udvalget, fra i dag, har vi fået Erik Thomsen ind. Erik har været 

sammen med os et par torsdage, og han er mægtig god til at pudse vinduer, så han er også 

godkendt. 

 

Til slut vil jeg hermed sige tak til mine kollegaer i udvalget, for et godt samarbejde i året der er 

gået. Tak 

Bent Olesen 

 

 

 

Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskabet 
 

Kassereren forelagde regnskabet for generalforsamlingen og forklarede enkelte specifikke punkter. 

 

Dette blev godkendt ved applaus  

 

Punkt 4 - indkomne forslag 
 

Forslag 1 

Mette fremlagde bestyrelsens holdning  

 

Mogens: 

Kontaktet Frihavnsordningen – De kaldte dette en skjult havneafgift.  

 

Formanden henledte til gæstesejlerne også brugte køkkenet samt går i bad. 

 

Bent Rask Pedersen opfordrede generalforsamlingen til at man stemmer imod forslaget 

 

Jesper Jepsen fremlagde hans gode oplevelser ved at besøge frihavne og opfordrede til at 

generalforsamlingen stemte imod. 

 

Hans Lolholm Christensen:  
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Mente ikke der var nogen grund til at sætte beløbet op. 

 

Evan Toft Pedersen:  
Henledte til at de 30 kroner vi fik ind går direkte videre til kommunen. 

Kassereren forklarede hvorledes dette hang sammen. 

 

Herefter overgik forslaget til afstemning 

7 for. Forslaget forkastet 

 

Forslag 2 

 

Bent Rask Pedersen fremlagde hans forslag 

Evan: kommenterede forslaget. Mente at det ville give et for stort pres på bestyrelsen med for 

mange opgaver.  

Keld Pedersen: Forstår ikke hvorfor man skal ned på 5 bestyrelsesmedlemmer da det vil gøre 

arbejdsbyrden for stor for de tilbageværende 

 

Afstemning: 

For: 4. Forslaget blev hermed forkastet. 

 

Forslag 3 

 

Bent Rask Pedersen uddybede sit forslag 

 

Evan Toft Pedersen:  

Udtrykte hans holdninger til dette og opfordrede til, at forslaget blev nedstemt. 

 

Jørgen Hammer: 

Henviste til der er mange medlemmer i klubben der har et arbejde. Derved er det nemmere at 

planlægge dagligdagen, når der er faste mødetidspunkter. 

 

Formand: 

Hvad med uforudsete problemer på området. Hvem skal håndtere disse, som ikke er underlagt et 

specifikt udvalg.  

 

Rolf J. Frank: 

Synes det sociale udenfor mandagsarbejdet også fungerer fint: 

Bent Rask Pedersen: 

Mener man skal have nogle selvstyrende grupper som er ansvarlige for området. 

Afstemning: 

For: 4.  

Forslaget blev hermed forkastet 

 

Kort pause 

 

10.45 ringede dirigenten atter på klokken 
 

Lagde ud med at gøre opmærksom på man havde glemt at vælge to kontrollanter af referatet  
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Rolf J. Frank og Ronnie W. Jensen blev genvalgt til dette og generalforsamlingen kunne herefter 

fortsætte med punkt 4 

 

Forslag 4 

Ronnie W. Jensen motiverede forslaget. 

Per H. Nielsen: Henledte til at dette skal ændres i vedtægterne 

Afstemning 

For: 14. Imod: 23 

Forslaget blev herefter forkastet 

 

Forslag 5 

Ronnie W. Jensen blev bedt om at uddybe forslaget 

Henstillede blandt andet til at ombygningen ville give mere lys. 

 

Der var enkelte kommentarer til forslaget. 

Uddrag heraf: 

Hans Erik Nielsen: Mente det vi har i dag ikke er anvendeligt. 

 

Jan Lildal: Mente han kunne skaffe en bedre pris på glas. 

 

Hans Lolholm: Mente man ikke blot skulle lave ombygning blot fordi man har råd til det. Foreslog 

opgaven overdrages til et udvalg nedsat af bestyrelsen som skulle arbejde videre med opgaven. 

 

Ole Kertan: Spurgte til om beløbet var inkl. udbygning af terrassen. Dette var det ikke. 

 

Kasseren henledte til det ikke gjorde noget at have penge på kontoen til andre større udgifter. 

 

Ronnie W. Jensen trak overraskende til sidst forslaget. 

 

Forslag 6 

Ronnie W. Jensen motiverede forslaget. 

Enkelte kommentarer 

 

Afstemning: 

For: 6. Imod: 31 

Forslaget blev hermed forkastet. 

 

Forslag 7 

Da fejemaskinen allerede er købt, blev forslaget trukket 

 

 

Forslag 8 

Evan Toft Pedersen motiverede forslaget. 

Bød alle klubbens medlemmer velkommen i den nye frokoststue i hal 2. 

 

Forslaget blev godkendt med applaus 
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Forslag 9  

Jens Erik Axelgaard motiverede forslaget. 

 

Hans Lolholm: Mener den nye tekst fremgår således at det er bådpladsen der skal overgå til 

suppleanten. 

 

Per H. Nielsen: Argumenterede og henstillede til at man stemte imod 

 

Formanden: Henviste til at formanden var bådejer men at båden stod hjemme. 

 

Jan Lildal: kommentar at medlemmer med båd i havnen har mere interesse i klubben 

 

Klar til afstemning 

 

For: 16 imod 27. Forslaget blev forkastet 

 

Punkt 5 – behandling af budget og 

kontingentsatser m.m i henhold til § 5, 
 

Kasseren forklarede årets budget og der var lidt kommentarer omkring elprisen.  

Desuden kommentar om at der mangler takst på kwh pris og depositum på el-måler på takstbladet. 

 

Kontingentet blev foreslået holdt uændret. 

Budgettet blev hermed godkendt med applaus. 

 

Punkt 6 – valg af formand 
 

Der kom følgende forslag til posten som formand: 

 Jan Lildahl 

 Evan Pedersen 

 Keld Peterden 

 Per Henchel Nielsen 

Dirigenten bad de enkelte formandskandidater om at argumentere for deres kandidatur. 

 

Jan Lildal 

Motiverede ham selv og henviste til han ville følge vedtægterne 

 

Evan Pedersen 

Ville stille op som formand for at bevare de gamle rødder, og sørge for at bevare de værdier 

klubben er baseret på.  
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Keld Pedersen 

Ville stille op som formand for at forbedre samværet og ånden i klubben.  

 

Per H. Nielsen 

Modtog ikke valg til formandsposten 

 

Der blev herefter afholdt afstemning med stemmeseddel om de tre tilbageværende kandidater  

 

Efter optælling  

2 personer har fået 21 stemmer hver 

Hhv Keld Petersen og Jan Lildal.  

Evan Toft Petersen har fået 13 stemmer 

 

Der laves nu omvalg mellem de to tilbageværende kandidater på gul stemmeseddel. 

 

Efter ny afstemning blev det til   

28 stemmer til Keld Petersen 

26 stemmer til Jan Lildahl 

 

Dirigenten kunne hermed proklamere at den nye formand hed Keld Pedersen 

 

De fremmødte bifaldt dette. 

 

Punkt 7 – valg af kasserer på lige årstal. 
 

Man kunne straks gå videre til næste punkt på dagsordenen. 

 

Punkt 8 - Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 

På valg var  

 Evan Toft Petersen 

 Per H. Nielsen 

 Bøgild Christensen 

Ingen af disse kandidater ønskede at genopstille 

 

Dirigenten kunne oplyse, at han var i besiddelse af navne på følgende kandidater 

 

 Ole Albertsen 

 Knud Andersen 

 Jan Berline 

Efter verificering kunne man konstatere, at der var tilstrækkeligt med kandidater, og man derfor 

ikke behøvede en afstemning. 

 

Valget blev godkendt med applaus 
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Valg af suppleanter 

 

På valg: 

 Knud Andersen 

 Aage Mygind 

  

Da Knud Andersen netop er indtrådt i bestyrelsen, var der behov for at finde en ny kandidat. 

Jan Lildahl blev stemt ind som erstatning. 

Aage Mygind ønskede genvalg. 

Applaus fra de fremmødte. 

 

 

Punkt 9 - Valg af revisor 
 

Per Hansen modtog genvalg 

Applaus fra de fremmødte. 

 

Valg af revisorsuppleant 

På valg var Mogens Larsen. 

Mogens Larsen var fraværende  

Andreas Bech Jensen blev opstillet.  

Modtog valget. 

Applaus fra de fremmødte. 

 

Punkt 10 – valg af udvalg 
 

Aktivitetsudvalget 

Modtog genvalg 

Applaus fra de fremmødte. 

 

Ungdomsudvalget 

Modtog genvalg 

Applaus fra de fremmødte. 

 

Kapsejladsudvalg: 

Nærmest samtlige fremmødte blev foreslået opstillet, men ingen ønskede valg 

Til sidst udtrykte Jesper Jepsen bekymring for, om man ville blive nødt til at lukke for 

onsdagssejlads, hvorefter han stillede op på en af posterne. 

Herefter lykkedes det at få overtalt Jan Lildahl og Jørgen Olesen. 

 

Applaus fra de fremmødte. 
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Klubhusudvalget: 

Leif Jensen 

Villy Frystyk 

Bent Olsen 

Udtrådt af udvalget 

 

Andreas Jensen 

Hans Erik Nielsen 

Ole Nielsen 

Blev valgt ind i stedet 

 

Applaus fra de fremmødte. 

 

Punkt 11 – Eventuelt 
Dirigenten gjorde opmærksom på at man ikke kunne beslutte noget under eventuelt. 

 

Jørgen Olesen: 
Anbefalede at påhængsmotorerne kom over i traktorskuret for bedre at undgå tyveri. 

 

Keld Fredsgaard: 

Gratulerede valget af de nye bestyrelsesmedlemmer 

Henstillede til at den nye bestyrelse fik sat bevægelsesføler op på toiletterne som strømbesparende 

foranstaltning 

Har observeret at redskabsrummet ofte ikke har været låst. 

 

Vagn Juul Rasmussen: 
Spurgte om elmåler også skulle bruges, når båden stod på land. 

 

Ronnie W. Jensen: 

Henstillede igen til at el-måler bestemmelserne blev revideret. 

 

Rolf J Frank: 
Ønskede en strategisk gruppe fra hhv fisker, kapsejlere, motorbåds og sejlbåds-sejlere som skulle 

sætte sig sammen og lægge en strategi for fremtiden i klubben. 

 

Den afgående formand kommenterede dette og henviste til at forslaget har været oppe tidligere. I 

efterfølgende referater har der været henvist til at alle medlemmer skulle komme med input. Der 

kom ingen. 

 

Den afgående formand kom herefter med en afsluttende bemærkning: 

 

Dette var generalforsamlingen for i år, så jeg siger for god ro og orden og tak til dirigenten. 

Aktivitetsudvalget have lidt mundgodt til os om et øjeblik. 

Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 15 år. 

Så har vi tilbage at sige ”SUNDBY HVORUP SEJLKLUB LÆNGE LEVE!” 
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