
Sundby-Hvorup Sejlklub

Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2B
9400 Nørresundby

Nørresundby, den 6. marts 2022

Generalforsamling i Sundby Hvorup Sejlklub lørdag den 5. marts 2022

(afholdt i klubhuset)

Velkomst ved formand Jan Lildal.

47 stemmeberettigede aktive medlemmer og æresmedlemmer var fremmødt til generalforsamling.

Herudover deltog også et antal passive medlemmer, repræsentanter for juniormedlemmer og ægtefæller.

Punkt 1 fra dagsorden

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jesper Bruun Nissen som dirigent – generalforsamlingen godkendte forslaget.

Referent: Peter Jordansen – godkendelse af referat: Niels Larsen og Jacob Fuglsang

Punkt 2 fra dagsorden

Formandens beretning v/ Jan Lildal

Formanden indledte sin beretning med at holde ét minuts stilhed for klubbens medlem Per Jensen, der er

afgået ved døden. Æret været hans minde.

Formanden takkede alle i klubben for stor indsats gennem 2021 som var et svært år i forhold til bla. COVID

19, men alle medlemmer og ikke mindst vores udvalg har givet den en super indsat for fællesskabet, hertil

en velkommen til nye medlemmer.

Velkommen til alle. Ikke mindst nye medlemmer. Og en særlig velkomst til vores æresmedlemmer Martin

Dam og Bøgild Christensen.

Vi satser på at holde en udvendig rygepause klokken 10:30 og vi hører selvfølgelig ingen mobiltelefoner.

For at generalforsamlingen kan gennemføres rigtig ifølge vedtægternes §8, §9 og §10 skal der vælges en

dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nissen.

Vi må desværre starte med en trist meddelse.

Vi har mistet et godt medlem. Per Jensen.

Per Jensen var en fornuftig sejlerven, som altid har gjort et godt stykke arbejde for klubben.

Skal vi rejse os op og mindes Per ( 1 minuts stilhed )

Ære være hans minde – Tak
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Sundby-Hvorup Sejlklub

Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2B
9400 Nørresundby

Nørresundby, den 6. marts 2022

Det er dejligt at se det store fremmøde. Det afspejler jo interesse for klubben.

Klubbens Medlemstal:

Aktive medlemmer 81

Passive medlemmer 47

Juniorer 14

Der er også kommet nye medlemmmer. De nye medlemmer vil vi gerne se, for alle vil gerne lære dem at

kende. Så de bedes rejse sig når jeg nævner deres navn. Listen er måske ikke korrekt, så sig til hvis jeg

mangler nogle.

● Linda Brun

● Jonas Dunk

● Henrik Kaltoft

● Jushua peissier

● Lars Hansen

Bestyrelsen har afholdt mange møder i år. Det blev til 10 bestyrelsesmøder og 2 fyraftensmøder.

Gæstesejlere blev sidste år til 411 overnatninger. Året før var det 402 overnatninger.

Bestyrelse vil gerne sige tak til alt det frivillige arbejde der laves om mandagen. der kan nævnes nye kæder

ved broer, tære klodser på bolværk  ,hovedvogn under rep. Nye toiletter, nye skraldespande, vi installerer

varepumpe i toiletter ved junior

Også tak til torsdagsholdet, der altid søger for det reneste klubhus der findes til gæstesejlere. Også en tak til

aktivitetsudvalget, kapsejladsudvalget samt ungdomsudvalget. En tak skal også lyde til dem der står for

sociale arrangementer som kreative kvinder og Supperafter/fællesspisning. Også en tak til dem der uden

for mandagsarbejdet har fejet vejen til klubhuset for blade og ryddet sne

Eventuelt

Ny båd hal

Renovering af broer

Ny varmepumpe junior
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Sundby-Hvorup Sejlklub

Nr. Uttrup Lystbådehavn
Sundsholmen 2B
9400 Nørresundby

Nørresundby, den 6. marts 2022

Juniorafdelingen v/ Henrik Hansen

Som følge af den udskudte generalforsamling i 2021 er det jo kun godt et halvt års tid siden, at jeg sidst stod

her og aflagde beretning for juniorafdelingen.

Vi fik dog heldigvis både en forårs- og en efterårssæson i 2021, som kun i meget begrænset grad blev

påvirket af COVID-19.

Vi startede forårssæsonen op tirsdag den 4. maj 2021 med klargøring af joller og udstyr, og havde første

sejlads tirsdag den 11. maj 2021. Det blev til i alt 7 sejladser i foråret, og vi afsluttede på behørig vis med

grillmad på terrassen.

Vi tog hul på efterårssæsonen tirsdag den 10. august 2021, og nåede også i efteråret 7 sejladser, inden vores

lige så traditionelle sæsonafslutning med bowl og buffet på Seaport tirsdag den 28. september 2021.

Vi havde store ambitioner for vinterens aktiviteter, med planer om ét arrangement i hver af

vintermånederne, og fik da også gennemført både spilaften i november og julefrokost i december, om end

begge arrangementer i et vist omfang var præget af mandefald. Grundet uheldige sammenfald af travlhed

på arbejde, COVID-19 og anden sygdom, har vi beklageligvis været nødt til helt at aflyse både vores

traditionelle tur i Vadum Svømmehal i januar og vores planlagte teoriaften i februar. Vi vil forsøge at finde

en ny dato for en tur i Vadum Svømmehal inden sæsonstart.

Forårssæsonen 2022 skydes i gang tirsdag den 19. april 2022 med teoriaften, efterfulgt af klargøring tirsdag

den 26. april 2022 og første sejlads tirsdag den 3. maj 2022 – i alle tilfælde med efterfølgende

fællesspisning.

Vi har i løbet af efteråret og hen over vinteren gjort forsøg på indkøb af blandt andet nye jollevogne og nye

begyndersejl til vores optimistjoller, men vores ordrer blev annulleret som følge af udfordringerne med at få

leveret varer. Vi håber dog at kunne gennemføre indkøbene inden vi tager hul på forårssæsonen.

Ved efterårssæsonens afslutning kunne vi mønstre 11 sejlere - 4 piger og 7 drenge - i alderen 8 til 16 år. Vi

håber at se dem alle igen i den kommende sæson, og håber da også, at vi får lejlighed til at byde nye

juniorsejlere velkommen.

Der skal igen i år lyde en kæmpestor tak til juniorafdelingens faste hjælpere i den forgangne sæson –

Rasmus Glyø, Jesper Nissen, Markus Nissen, Thomas Hvitfeldt og Jon Miller - samt til de forældre og øvrige

medlemmer, der viser interesse for, bakker op om og hjælper til med arbejdet i juniorafdelingen. Ingen

nævnt – ingen glemt.
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Som det også fremgår af dagsordenen, er jeg på valg i år, og har valgt ikke at genopstille. Min beslutning om

ikke at genopstille udspringer alene af en erkendelse af, at jeg ikke har nok timer i døgnet at gøre godt med,

og som følge deraf ikke vil kunne deltage helhjertet i bestyrelsesarbejdet fremadrettet - og det vil jeg ikke

kunne forlige mig med. Jeg overlader derfor pladsen i bestyrelsen og hvervet som juniorleder til nye kræfter,

men vedbliver dog at tage del i arbejdet i juniorafdelingen, i det omfang, tiden tillader.

Dermed er dette også den sidste beretning fra mig som juniorleder – i hvert fald i denne omgang.

Jeg vil derfor også afslutningsvis gerne benytte lejligheden til at takke jer, der har taget del i

bestyrelsesarbejdet i de seneste to år, for et godt samarbejde. Særligt vil jeg takke for jeres oprigtige

interesse i og opbakning til arbejdet i juniorafdelingen – lad endelig min afløser opleve det samme.

Tak for taletiden. Og tak for tilliden.

Aktivitetsudvalget v/Ole Kertan

Ole Kertan takkede for de mange deltagere, blandt andet afriggerfest, julefrokost, julebanko mf. Men

desværre satte Covid igen en ”festbremse” for alle ønskede aktiviteter.

Husudvalget v/ Niels Kold

Covid har bremset meget sociale adfærd i klubhuset, men derimod mange restriktioner ift. bla. afspritning,

registrering af rengøring mv. Udvalget vil gerne man tænker sig om ved anvendelse af huset og klubbens

aktiviteter (toiletter og køkken mv.)

Kapsejladsudvalget v/ Finn Christensen

Sæsonen 2021 blev kun til en halv sæson, da vi pga. coronaen først startede efter sommerferien den 4/8 og

gennemførte 9 sejladser. Der var en rimelig tilslutning, 3 af sejladserne var der 6 både til start.

Det ville være dejligt hvis vi kunne få flere både på vandet, både til Kapsejlads og Flidsejlads.

For 2 år siden stoppede vores dejlige køkkenpersonale desværre, det var dem som sørgede for at vi fik dejlig

mad efter sejladsen. Sidste år fik vi sandwich et par gange, men vi prøver at finde en bedre løsning.

Klubmester i Kapsejlads: Finn Christensen Cassiopeia

Klubmester i Flidsejlads: Pia Bach
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Punkt 3 fra dagsorden

Forelæggelse af klubbens regnskab v/ kasserer Gitte Hvarregaard

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021.

Der er i regnskabsåret 2021 realiseret et resultat på DKK +119.715 mod budgetteret DKK +84.500.

Resultatet er i høj grad præget af den lavere aktivitet i klubben som følge COVID-19, med deraf reducerede

udgifter til vedligeholdelsesarbejder m.v.

Klubben konsoliderer sig yderligere og egenkapitalen udgør ultimo 2021 DKK +2.390.398, og den likvide

beholdning udgør ultimo 2021 DKK 773.358.

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Punkt 4 fra dagsorden

Behandling af eventuelle indkomne forslag.

Forslag 1: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 4

Vedtagelse forudsætter at mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede stemmer for, da

vedtægtsændring.

Afstemning ved håndsoprækning:

● For: 41 (87%)
● Imod: 0

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 13

Vedtagelse forudsætter at mindst 2/3 af fremmødte stemmeberettigede stemmer for, da

vedtægtsændring.

Afstemning ved håndsoprækning:

● For: 42 (89%)
● Imod: 0

Forslaget blev vedtaget.

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

Kasserer Gitte Hvarregaard gennemgik budget og kontingentsatser for.

Bestyrelsen havde forslået forhøjelse af udvalgte takster:

● Årligt kontingent for aktive medlemmer forhøjes med DKK 200 fra DKK 1.300 til DKK 1.500 (+15%)

● Årligt kontingent for passive medlemmer forhøjes med DKK 50 fra DKK 400 til DKK 450 (+25%)

● Strømforbrug (udover 25 kWh) forhøjes med DKK 1,50 fra DKK 2,35 pr. KWh til DKK 3,85 pr. KWh (+45%)

● Prisen pr. overnatning for gæstesejlere, der ikke er med i Frihavnsordningen, forhøjes med DKK 20 fra

DKK 130 til DKK 150 (+15%).

● Prisen pr. overnatning for gæstesejlere, der er med i Frihavnsordningen, forhøjes med DKK 10,00 fra DKK

40,00 til DKK 50,00 (+25%).

Bestyrelsen motiverede forhøjelsen af de udvalgte takster med de markant stigende energipriser,

kombineret med et ønske om ikke at udhule det årlige overskud, henset til forestående udgifter til

vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, herunder navnlig beklædning og forankring af bådebroer, fejring

af klubbens 50-års jubilæum m.v.

Der blev fra flere medlemmer spurgt til, om ikke kontingentet for de passive medlemmer skulle forhøjes

med samme beløb i kroner og øre, da de i samme grad, som aktive medlemmer, benytter klubbens

faciliteter, som f.eks. klubhus m.v. Hertil svarede bestyrelsen, at et stort antal af de passive medlemmer er

forældre til juniormedlemmer og andre med løsere tilknytning til klubben, som vælger at støtte klubben via

det passive kontingent. Desuden blev der gjort opmærksom på, at passive medlemmer med bådplads,

betaler en markant højere pladsleje (DKK 2.500 halvårligt), end den tilsvarende havne- og skurleje, som

aktive medlemmer betaler (DKK 1.350 helårligt). For passive medlemmer med båd, stiger den helårlige

udgift til kontingent og havne-/pladsleje således fra DKK 5.400 til DKK 5.500, hvor den for aktive

medlemmer med båd, stiger fra DKK 2.650 til DKK 2.850.

Der blev under dette punkt også diskuteret muligheden for at fremstille nye forslag og/eller ændringsforslag

til fremsatte forslag på generalforsamlingen. Dette blev afvist af bestyrelsen, med henvisning til

vedtægternes §8. Bestyrelsen opfordrede dog medlemmerne til at fremsætte ændringsforslag til

vedtægterne til behandling på næste generalforsamling, hvis denne mulighed ønskes indført.

Godkendelse af budget og takstblad for 2022, med forslag til forhøjelse af udvalgte takster, blev herefter sat

til afstemning ved håndsoprækning:

● For: 42
● Imod: 0

Budget og takstblad for 2022 blev godkendt.

Punkt 6 fra dagsorden

Valg af formand på ulige årstal – ikke aktuelt i år.
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Punkt 7 fra dagsorden

Valg af kasserer på lige årstal

På valg: Gitte Hvarregaard (modtager ikke genvalg).

Bestyrelsen opstillede Linda Bruun.

Linda var beklageligvis fraværende grundet sygdom, men formand Jan Lildal kunne oplyse, at

Linda er uddannet revisor og ansat som business controller ved Alfa Laval i Aalborg.

Der var ingen øvrige kandidater, og Linda er dermed valgt som ny kasserer i SHS Sejlklub.

Punkt 8 fra dagsorden

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

På valg: Peter Jordansen (modtager ikke genvalg).

Henrik Hansen (modtager ikke genvalg).

Der meldte sig 3 kandidater til bestyrelsen. Valg ved skriftlig afstemning – herunder de afgivne stemmer:

● Rasmus Glyø - 41 stemmer
● Claus Ejlertsen - 39 stemmer
● Rolf Joachim Frank- 10 stemmer

Herudover blev afgivet 2 ugyldige stemmer

Rasmus Glyø og Claus Ejlertsen vælges til klubbens bestyrelse
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Valg af suppleanter.

På valg: Rasmus Glyø (valgt til bestyrelsen).

Pia Bach (villig til genvalg,men trak sig, da anden kandidat meldte sig).

Der meldte sig 2 kandidater som suppleanter til bestyrelsen.

● Rolf Joachim Frank (1. suppleant)
● Keld Futten Christensen (2. suppleant).

Punkt 9 fra dagsorden

Valg af 2 revisorer.

På valg: Mette Steenberg Glyø (modtager genvalg)

Niels Kold (modtager genvalg)

Begge vælges igen.

Punkt 10 fra dagsorden

Valg af klubhusudvalg

Det bestående husudvalg fortsætter, og består uændret af Jens Hilfing, Erik Thomsen, Ole Nielsen, Jørgen

Frederiksen, Gunner Jørgensen, Andreas Jensen og Niels Kold.

Valg af aktivitetsudvalg

Det bestående aktivitetsudvalg suppleres af Helle Sørensen og består herefter af Ole Kertan, Ena

Fredsgaard, Hans Lolholm, Jens Erik Axelgaard, Anna Lis Axelgaard og Helle Sørensen.

Kapsejladsudvalg

Det bestående kapsejladsudvalg, bestående af Finn Christensen, Rasmus Glyø, Lars Kastrup og Bøgild

Christensen, fortsætter uændret.

Strategiudvalg

Strategiudvalget suppleres af Søren Risager og Henrik Hansen, og består herefter af Rolf Joachim Frank,

Søren Risager og Henrik Hansen.
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Punkt 11 fra dagsorden

Eventuelt

Affaldshåndtering

Der blev stillet spørgsmål til ændret praksis for affaldshåndtering, med henvisning til, at den store container

ikke som de foregående år har været fjernet i vinterhalvåret. Bestyrelsen oplyste, at det har vist sig at være

dyrere at afmelde containeren om efteråret og tilmelde den igen om foråret, end blot at beholde den

henover vinteren.

Ny hjemmeside

Flere medlemmer stillede spørgsmål til det igangværende arbejde med ny hjemmeside og infoskærm.

Bestyrelsen informerede om, at arbejdet skrider frem, men dog langsomt, da det er

venner/bekendte/kolleger til bestyrelsesmedlemmer, der har hjulpet hermed så vidt. Det er ganske

bekosteligt, hvis vi skal have professionel hjælp til at kode en ny hjemmesideløsning, med den

funktionalitet, vi har brug for, og som vi selv kan tilrettet/vedligeholde fremadrettet - formentlig minimum

DKK 50.000 i éngangsbeløb eller alternativt et mindre engangsbeløb, hvor vi til gengæld binder os til

betydelige løbende udgifter til vedligehold.

Bestyrelsen blev opfordret til at tage kontakt til Dansk Sejlunion såvel som Aalborg Kommune for at afsøge

mulighederne for økonomisk tilskud/støtte og/eller teknisk assistance.

Brandøvelse

Tom Jakobsen stillede spørgsmålstegn ved vores brandberedskab, herunder navnlig, om de enkelte

medlemmer havde kendskab til, hvordan der åbnes for vandet i vinterhalvåret, og hvordan

brandslukningsudstyret skulle betjenes. En simpel håndsoprækning viste med al tydelighed, at det er et

område, som tåler opmærksomhed.

Tom tilbød at stille sin viden og ekspertise til rådighed ved afvikling af brandøvelse(r) for medlemmerne,

hvilket blev hilst velkommen af både bestyrelse og øvrige medlemmer.
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Ophalerbroer

Der blev spurgt til forløbet omkring etablering af ophalerbroer, herunder overskridelser af det oprindelige

anlægsbudget, og efterdønningerne heraf i form af personkonflikter m.v.

Det er bestyrelsens holdning, at personkonflikter som udgangspunkt ikke skal behandles på

generalforsamlingen, men de involverede parter i bestyrelsen gjorde det klart, at de alle gerne ser ”hunden

begravet”.

For så vidt angår den økonomiske side af sagen blev det understreget, at de øgede udgifter til etablering af

broerne blev opvejet af tilsvarende forhøjet tilskud fra Aalborg Kommune, og at udgiften for klubben ikke

oversteg det oprindelige budget.

Det blev desuden understreget, at samtlige medlemmer af den tidligere bestyrelse – uden undtagelse – har

tiltrådt regnskabet for 2020, ligesom medlemmerne af den nusiddende bestyrelse har tiltrådt regnskabet

for 2021.

De medlemmer af den nusiddende bestyrelse, der havde været involveret i forløbet omkring

ophalerbroerne, medgav dog samstemmende, at dette på mange måder havde været uskønt, og at ingen

ønskede en gentagelse heraf. Vi kan dog ikke omgøre fortiden, og vi er nødt til at se fremad og komme

videre.

Slutteligt blev det bemærket, at klubbens regnskab og bilag selvsagt er alle medlemmer vedkommende, og

bestyrelsen opfordrede eventuelle medlemmer, der måtte have interesse heri, til at kontakte kassereren for

aftale om fremlæggelse af eventuelle bilag, de måtte ønske at se.

Vedligeholdelse af broer m.v.

Søren Risager informerede om, at vores bådebroer inden for de kommende år kræver omfattende

vedligeholdelses- og renoveringsarbejde – både for så vidt angår belægning, forankring og formentlig også

den bærende trækonstruktion. Samtidig informerede Søren om, at ændrede EU-regler har betydet, at NTR.

kl. M imprægneret træ ikke længere er godkendt til anvendelse i saltvand, og dermed ikke kan anskaffes i

EU. Ntr. kl. A imprægneret træ anbefales til havnemiljøer, men ikke til konstruktioner, som er i direkte

kontakt med saltvand, som eksempelvis vores fortøjningspæle, og vi er derfor nødtvunget at tænke i nye

løsninger. Alternativet er mere eksotiske - og betydeligt dyrere – træsorter (Basralocus og Azobé), rustfri

stålpæle (galvaniserede pæle vurderes ikke at kunne holde), som dog også er betydeligt dyrere, eller

plastic/betonpæle, som dog er markant sværere både at etableret og udskifte.

Ligeledes bemærkede Søren også, at den nuværende løsning med forankring af flydebroer ved hjælp af

kæder ikke er optimal. Vi har haft flere tilfælde, hvor flydebroerne har rykket sig, og arbejdet med

vedligeholdelse og udskiftning af de tunge forankringskæder er omfattende og slidsomt. Her bemærkede

både Søren Risager og Jan Lildal, at så omfattende arbejder kræver bredere involvering fra klubbens

medlemmer, da der er en vis tendens til, at det er de samme Tordenskjolds soldater, der holder for. John

Feldskov Nielsen opfordrede i den forbindelse til, at bestyrelsen i større omfang indkalder bredden af

medlemmer til de arbejdsopgaver, der skal løses, i stedet for kun at bero sig på nogle få.
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Med afsæt i omdelte eksempler på alternative forankringsløsninger, lagde Søren op til en drøftelse af

alternative løsninger og en tilkendegivelse af medlemmernes ønsker til broernes fremadrettede udseende

og funktionalitet. Dette som udgangspunkt for bestyrelsens videre arbejde med at undersøge løsninger og

priser, som grundlag for et egentligt forslag, der vil kunne fremlægges til godkendelse på en kommende

generalforsamling.

Meningstilkendegivelserne var mange. Blandt andet foreslog Mette Glyø, at der blev udarbejdet langsigtede

vedligeholdelsesplaner, hvilket der var stor opbakning til.

Søren Risager opfordrede afslutningsvis medlemmerne til at tage kontakt til bestyrelsen med forslag og

ideer til både konstruktion, materialer, udseende og arbejdets udførelse.

Bestyrelsen gentog i denne forbindelse også opfordringen til at sende ønsker og forslag til bestyrelsen. Gå

ikke direkte til et bestyrelsesmedlem – send dit forslag pr. e-mail eller aflevér det i postkassen ved

bestyrelseslokalet. Og husk at påføre navn på afsender.

Hal 3

Klubben har fået mulighed for at købe en stålhal til billige penge, og bestyrelsen spurgte til interessen for

etablering af endnu en hal, som udgangspunkt efter samme model som vores bestående haller. Der var stor

opbakning til at undersøge muligheden nærmere, som grundlag for udarbejdelse af egentligt forslag, der vil

kunne fremlægges til godkendelse på en kommende (ekstraordinær) generalforsamling.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede ligeledes for en god generalforsamling, og der blev afslutningsvis udbragt et trefoldigt

leve for SHS.
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