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Tilstede: 19 stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent. Birger Kristensen valgt.
Konstaterer at Generalforsamlingen er lovligt indkald.
2.

Bestyrelsens beretning. I Erik Hansens fravær læste Ole Astrup
beretningen op.
Året startede som sædvanlig med nytårstravetur den anden søndag i januar
arrangeret af Sejlklubben og i 2016 var det den 10. januar. Sædvanen tro
dukkede ca. 80 mennesker op til en travetur til leddet hvor der var stop med
kaffe og småkager og en lille en at varme sig på, inden turen gik hjemad til
klubhuset hvor der blev serveret rygende varme gule ærter og hvad dertil hører.
Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder i 2016.
Den 3. januar melder Søren Pedersen ud at han gerne vil stoppe om formand for
sejlklubben og der skulle findes en afløser. På første møde den 15. marts efter
generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og ny formand blev Jørgen
Gammelgaard. Den 25. april fik bestyrelsen en mail at Jørgen desværre ikke af
forskellige årsager kunne varetage bestyrelsesarbejdet og måtte melde helt fra.
Til bestyrelsesmøde den 27. april blev 1. suppleanten Frederik Brønserud
indkaldt og bestyrelsen konstituerede sig med Erik Hansen som formand og
Frederik Brønserud som næstformand. Resten af perioden er der ikke sket
ændringer i bestyrelsessammensætningen.

Årets faste aktiviteter som Nytårstravetur, standerhejsning, Skt. Hans, Fjordens
Dag og Afrigger festen blev alle holdt med vanlig stor opbakning fra
medlemmerne. Herudover skal der lyde en kæmpe stor tak til dem der er med til

at stable disse arrangementer på benene – uden jer vil det ikke kunne lade sig
gøre. Alle ved hvem det er - så ingen nævnt og ingen glemt. Skal jeg lige nævne
et enkelt arrangement er det Fjordens dag, hvor vi flyttede alle madaktiviteter
op omkring klubhuset og det med stor succes. Alt blev stort set udsolgt før
lukketid og med et godt økonomisk resultat til følge. Her skal også lyde en stor
tak til de sponsorer der var med til at bidrage til resultatet. Vi vil nok i år
forsøge at gentage succesen.
Aftenkapsejladserne har også haft mange deltagere og er stadig en ugentlig
vigtig begivenhed for sammenholdet i klubben. Lad os nu håbe at den
nyindkøbte SB 20 er kan give dem lidt kamp på stregen og udbygge dialogen
mellem unge og ældre. På sidste års generalforsamling var der tilslutning til at
sælge H-båden og indkøbe en SB 20, hvis vi kunne finde økonomien til det. 2.
juli fandt vi den rigtige båd, til den rigtige pris – båden var bare i England. Det
var dog ingen hindring, så efter korrespondance og hjælp fra Colin i Nyborg
Sejlklub, blev båden hentet her til Danmark og søsat den 2. august. Båden
deltog i et stævne i Nyborg og her blev den placeret på en flot første plads. Nu
går vi med lidt flyvske tanker, om det kan være muligt at skaffe en mere, med
hjælp fra fondsmidler. Det for at se om vi kan lave lidt matchrace miljø med to
både. Det vender vi tilbage med når der er nyt at fortælle.
Ungdomsafdelingen og ungdomstræneren Klaus og trænerteamet er en
fornøjelse at følge på sidelinjen. I skal alle have en kæmpe ros for de ting i
sætter i søen og de aktiviteter i holder. Jeg tror vi alle glæder os til at høre om
jeres planer for i år, når vi kommer til punktet på dagsordenen. Det var i hvert
fald en stor oplevelse at være med til jeres sommerstævne på Helnæs der fik ros
fra alle sider.
Klubhuset. Den gode dialog havn og sejlklub imellem fortsætter og
vedligeholdelsesarbejder er planlagt. Planen for 2017 er at slibe og lakere gulv i

sal og køkken. Så giv gerne Jens og Birger et klap på skulderen, så de ikke går i
stå og får ondt af sig selv. Af andre ting som der har været arbejdet med i
bestyrelsen er ny stole i klubhuset, ny varmepumpe og vi har fået lavet
MobilPay. Ting der ikke lyder af meget men alligevel tager en del tid at
håndtere.
Mange seniorer har ytret ønske om at der også var aktiviteter i løbet af året for
dem. Vi har taget det til efterretning og forsøgt at lave fisketure med Sine men
kom for sent med at få dem planlagt og pludselig var det for sent. Vi arbejder på
at få dem igangsat i år. Til gengæld har vi stablet 4 foredrag om interessante
emner på banen, der pågår her i løbet af de første måneder i 2017. Er der forslag
til andre aktiviteter hører vi gerne fra jer. Selv har vi nogle på tegnebrættet som
vi håber, kan blive interessante.
Projekt Badefaciliteter og handicaptoilet projektet er nok det der på
nuværende tidspunkt volder de største udfordringer i forhold til at få det sat i
gang og etableret. Projektet er efter min og bestyrelsens opfattelse til alles
fordel og kan blive til stor gavn for os alle. Hvad vi i bestyrelserne har brugt af
timer og dialog for at finde kreative ting og ideer til finansiering etc. kan vi
skrive en stor afhandling om. Lad os alle prøve at se det hele lidt fra
helikopterens overblik og på lang sigt og vende nej hatten til ja hatten og lave
Thumbs up. Projektets omkostninger beløber sig til 860.000 kr. På nuværende
tidspunkt er 510.000 kr. skaffet via fonde og 75.000 kan sejlklubben finansiere
og hvis havnen bidrage med et sponsorat på 60.000 kr. så er vi nået langt. Vi
har stadig ansøgninger ude som vi håber, kan give et godt resultat. Det vil være
ærgerligt at vende tilbage til bidragsyderne og sige tak men pænt nej tak 500.000 kr. har ikke vores interesse. Vi håber vi kan få sat projektet i gang her i
foråret.

Personligt vil jeg gerne sige en stor TAK til alle mine bestyrelseskolleger for
det store engagement, de har lagt i bestyrelsesarbejdet i året, der er gået, og jeg
ser frem til det fortsatte samarbejde med jer.
Dette var ordene for året der er gået, siden sidste generalforsamling

Ingen kommentar. Godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse ved kasserer Ole Astrup
Gennemgået.
Jens Johansen: Andelsselskabet skal have 1 krone i leje.
Godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent Ole Astrup: Det foreslås uændret, dvs. 700 kr.
seniorer, 350 kr. ungdom, 350 kr. passive.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen foreslår punkt 4 på dagsordenen til generalforsamlingen ændret fra:
"4. Fastlæggelse af kontingent." til
" 4. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget. Budget fremsendes
sammen med indkaldelsen"

Begrundelse: Kontingent og budget er tæt sammenknyttede og bør derfor
behandles under et.
Kunne ikke godkendes på grund af for lidt fremmødte. Bestyrelsen
frafalder forslaget. Genfremsættes 2018
6. Planer for klubbens virksomhed med særlig fokus på
ungdomsarbejdet ved Klaus Måhr.
Tak til trænerne og Claus Rasmussen som mekaniker. Kun deltagelse ved to
stævner: Hellerup og VM Holland repræsenteret ved Peter og Frederik i 49er.
Tak til forældrene for hjælpen samt tak for hjælpen til Ea Måhr.
God tilslutning til Sommercamp også ungdom over 18 år. 75 personer.
Også Sommercamp 2017 uge 28.
Der skal mere gang i SB 20 i 2017, sejlerskole på båden. Evt Fyn Rundt.
To skolesamarbejder i 2016 desværre uden nytegning af medlemmer.
Gentages i 2017.
Fortsat sejlerstævne 17.-18. juni 2017.

7. Valg af bestyrelse, tre medlemmer og to suppleanter. Nyvalg :Claus
Rasmussen, Claus Jespersen. Genvalg Klaus Måhr. Suppleanter: Nyvalg
Søren Christiansen og genvalg Arne Knudsen.
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Jan Madsen, Jens Johansen og
revisorsuppleant Ole Green. Genvalg af alle.
9. Valg af udvalgsposter
Aktivitetsudvalget : Ivan Hansen.
Ungdomsudvalget: Mikkel Rasmussen, Klaus Måhr.
Kapsejladsudvalget: Claus Jespersen.
Klubhusudvalget:
Bendix Hein.
10. Eventuelt. Budget 2017 forelagt. Søren Christiansen: Spørgsmål til mere
indtjening ved udlejning. Debatteret.
Referent
Carsten Christensen

