Referat af generalforsamling den 25. marts 2012 i SSF
Formanden bød velkommen og gik til punkt 1. valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Søren Bødtker og da ingen andre
meldte sig, var Søren valgt.
Søren Bødtker takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Herefter blev et stemmeudvalg bestående af Ole Jensen, Lis Meinicke og John er valgt.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og gav herefter ordet til formandens beretning.
Punkt 2. Protokol og beretning
Formandens beretning:
Siden sidste år er en række medlemmer af foreningen afgået ved døden.
Medlem nr. 119 Michael Ronild indmeldt 17-2-77 afgået ved døden den 5. juli.
Michael var blandt andet formand for kanonlauget, udover dette var han i allerhøjeste primus motor for seniorerne
gennem mange år, og var altid rede til at give en hånd med, når han havde mulighed for det.
Medlem nr. 1096 Walther Andersen indmeldt 23-9-55 afgået ved døden den 19-9.
Walther startede som junior for mange år siden og efter at være flyttet til Ålborg, forblev han medlem af SSF, hans aske
blev spredt i Øresund.
Medlem nr. 696 Preben Jan Magelund indmeldt 16-4-09 afgået ved døden den 10-9.
Preben havde kun været medlem kort tid og havde ingen båd i havnen.
Medlem nr. 687 Jørgen Rindal indmeldt 19-2-1981 afgået ved døden den 11-11-2011.
Jørgen var lige fyldt 70 år og mangeårig kasser i SSF og ikke mindst æresmedlem af klubben. Startede med at sejle
wayfarerjolle fra jollepladsen, og har også deltaget i 8 arbejdet i ungdomsafdelingen. Har gennem mange år deltaget i
oldboyssejladserne, og sejlede de senere år en Nordisk Snekke som lå på søndre.
Medlem nr. 301 Ivan Brask Thomsen indmeldt 1-8-35 og afgået ved døden den 19-12.
Ivan var blevet æresmedlem i 2010 efter 75 års medlemskab i foreningen, nåede altså at være medlem i 76 år. Havde i
mange år en åben motorjolle der lå ved molen foran klubhuset. Ivans rekord som medlem vil nok stå en del år.
Medlem nr. 276 Ole Kølle Juul indmeldt 14-10-55 afgået ved døden den 5-1-2012.
Ole startede som junior i foreningen i 55 senere sejlede han Finn og Piratjolle på højere plan. Mange gange Sjælland
rundt som gast, og de senere år har han nydt den gamle Sundby Spidsgatter VIVI. Har været kapsejladschef i foreningen
samt haft nogle år som instruktør på sejlerskolen på Øveballen. Ole var til det sidste frisk som en havørn, så sent som til
DM i Folkebåd i SSF i sommer, var Ole ombord på en rib som mærkebåd, for at stå på dommerbåden var for kedeligt
som han sagde, var lige flyttet til Sejerø med sin kone Annie, hvor de skulle nyde deres otium, da blodproppen ramte.
Medlem nr. 379 Aksel Arthur Schaldemose indmeldt 6-11-64 afgået ved døden 22-1-2012.
Schalde også kaldet Arthur, var en markant person, der med sin personlige og faglige erfaringer som baggrund, hjalp til
og gav gode råd, når noget skulle udbedres. Han var medlem af kanonlavet og har leveret flere af kanonerne der stadig
bruges, var også medlem af seniorerne, har beriget SSF med yderligere 2 generationer af samme kaliber, der gerne giver
en hånd og gåde råd med på vejen.
Medlem nr. P 43 Tage Terkildsen. Indmeldt 3-6-60 afgået ved døden først i februar 2012.03.24.
Tage sejlede i 60erne Piratjolle sammen med sønnen Erik, deltog i mange kapsejladser. Han bibeholdt sit medlemskab
af SSF gennem årene, og kom til en del arrangementer i foreningen sammen med fruen og sin nabo Vagn Preisler.
Medlem nr. 106 Erik Søren Hansen indmeldt den 17-4-97 afgået ved døden 6-3-2012. ”Søren Post” havde sin gang på
nordre mole, hvor han havde sin motorbåd Snøfte II på nordre side af kanalen samt sit skur. Han var også medlem hos
seniorerne. Han blev kun 64 år.
Jeg skal bede generalforsamlingen om at rejse sig og ære vore afdøde medlemmer med et minuts stilhed, herunder også
dem som måtte være gået bort uden vores viden.
Æret være deres minde.
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I år har vi som altid en del jubilarer, der er 10 stk. 25 års, 14 stk. 40 års og 3 stk. 50 års jubilarer.
Som altid vil jeg bede jubilarerne, om at komme op til mig og stille sig, når de bliver nævnt, vi starter med 25 års
jubilarerne. At der er forskel i diverse fortællinger omkring jubilarer, skyldes naturligvis at nogle ved vi meget omkring,
og andre ikke meget, det er naturligvis ikke for at gøre forskel.
25 års jubilarer
Medl. nr. 763 Jens Jensen
Har tidligere haft en jolle – men har nu et skur
Medl. nr. 530 Kirstine Theilgård
Har en Laser jolle og fotograferer meget.
Medl. nr. 1149 Claus Jørn Thostrup
Tidligere A-medlem
Medl. 889 Karin Sonne
Karin er bådsmand på en af foreningens spækhugger – og privat bådejer sammen med Claus Rønnow, der ligger i
søndre bassin ved midtermolen. Hun deltagerer også i de årlige old-boys sejladser og rigtig god til at organisere og
planlægge, er desuden ved at skrive videre på vores jubilæumsbog..
Medl. 251 Peter Wiegand-Hansen
Peter har motorbåden LIV ved Nordre Ydermole og så sejler han også havkajak og lange ture i Skandinavien med
vennerne i en Grinde.
Medl. 1192 Mimi Olesen
Mimi har været medlem som junior blev som ung meldt ud og ind igen for 25 år siden. Gift med Frank og bor nu i
Bandholm, hvor også Balladen ligger.
Mimi er indehaver af et stort servicegen og altid stillet op til talrige arrangementer – stadig medlem af seniorerne.
Medl.1280 Marina Mc. Dougal
Marina startede som junior, og var dette sammen med undertegnede, blev gift med Jan Knudsen som er en 1/3 af holdet,
der vandt folkebåds danmarksmesterskabet til SSF, og sejler nu kun Old-boys hvert år, og det gør hun med stor succes,
er mangedobbelt klubmester sammen med lille Jørgen og Jan.
Medl. 51 Allan Dahl
Kan desværre ikke være til stede i dag, han er i sin tid startet på sejlerskolen, men haft båd liggende i Lynetten.
Medl. 364 Irene Dahlin
Irene er også fra sejlerskolen, har sejlet noget kapsejlads og også været på et old-boys hold
Medl. 1200 Charlotte Offenberg
Charlotte er næsten født i SSF – har været junior og sejlet meget med sin nu afdøde far Erik.

40 års jubilarer
Medl. Nr. 864 Dorthe Tønnesen
Dorte har tidlige sejlet ”Pist Caprice” og i en periode været bestyrer af ”shoppen”, der lå i det røde hus, hvor værkstedet
er nu.
Hun har sejlet Naver 29 sammen med Hans, men nyder nu pensionist livet mest i Spanien – Kan desværre ikke komme i
dag.
Medl. Nr. 706 Britt Bødtker
Britt er næsten født i SSF og startede som juniorsejler, hvor hun mødte Søren – nu er hun medejer af en MAXI 999
”LUNA” liggende ved midtermolen( og så er hun jo også lillesøster til Ib Pedersen, der i dag har 50 års jubilæum, og
dirigentens bedre halvdel.
Medl. Nr. 386 Torben Albrecht Petersen
Torben ligger med sin Albin 27 ”Amanda” yderst ved den Søndre Ydermole
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Medl. 1153 Violet Ørum
Violet var i mange år fast gast hos Jørgen Friland til Old-boys sejladserne, men ellers er hun mest engageret indenfor
Karate-sporten.
Medl. Nr. 967 Steffen Andersen
Steffen startede som piratjolle sejler og er nu ejer af X99 Xantippe og ligger ved molen ude foran klubhuset
Medl. 515 Eiliff Juel-Andersen
Juel har i mange år været tilknyttet havnesjakket – har haft båd ved Søndre mole - og hjulpet med alverdens ting,
mastekranen bliver jævnligt inspiceret og Juel altid pænt den siddende bestyrelse ved generalforsamlingerne. Inspicerer
på trods af en høj alder, havnen næsten hver dag, og som han siger når han kører forbi, det er da den vej mod Sverige
ikke.
Medl. 703 Bjarne Ørskov
Doktor Bjarne er ejer af Balladen ”Elna” der ligger ved ”Balladekajen” på Søndre ydermole

Medl. 667 Erling Jørgensen
Erling er tidligere næstformand, og sammen med tidl.formand Jens Green dybt involveret i Strandparken
Han har sin Bandholm 26 ved søndre mole – nyder at fiske og hygger sig som pensionist sammen med seniorerne.
Medl. 869 Svend Hansen
Svend ligger ved Søndre mole med sin smukke og velholdte sejlbåd – en springer med navnet TENNA, hvor der sejles
mange ture med fruen og hunden.
Medl. 361 Poul Hansen
Poul Hansen har ikke båd i havnen, men tidl. været ejer af en LM
Medl. 966 Leif Scharff Rasmussen
Leif også kaldet ”stepdanseren” har tidligere haft en motorbåd ved nordre – men nu er det mest hygge hos seniorerne
sammen med fru Jette
Medl. 683 Arne Olsen
Arne kaldet ”Tryksen” har i mange år været medlem af bestyrelsen og hjælper frivilligt på pladsen og i værkstedet
næsten hver dag. Han blev ved afriggerfesten i efteråret tildelt æren som Årets sundbyer.
Han har en motorbåd med navnet TØS, der har plads ved nordre mole.
Medl. 975 Torben Tipsmark
Tidl. motorbådsejer fra Nordre Mole, har bevaret sit medlemskab i SSF selv om han har være bosat ved Randers
igennem en del år.
Medl. 1145 Poul Petersen

50 Års jubilar

Medl. nr. 549 Flemming Voss
Flemming er en ivrig sejler og ejer af en Luffe 36 ”Spray”liggende ved Søndre mole.
Tidlige sejlede han Runa-båd og i mange år Shipmann 28, hvor han vandt mange kapsejladser. Han har sejlet
Skandinavien tyndt og er stadig utallige timer på vandet i løbet af sæsonen.
Flemming har også været ivrig deltager i Old-boys sejladserne.

Medl. Nr. 48 Jørgen F. Larsen
Jørgen kaldes i folkemunde Jørgen ”enøje” og er også stadig ivrig sejler,
Han har i mange år sejlet sin Vigen og senest sin Albin 79 fra Søndre Mole,
Og han sejler stadig på ”langtur” rundt i Danmark og Sverige med Ivan Friis i Balladen.
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Medl. 42 Ib Petersen
Vores tidl. formand og æresmedlem har udover dette været medlem af mange bestyrelser, især som
motorbådsrepræsentant.
Han har undervist i motorbådssejlads i ”Bollen” og haft sin fine gamle motorbåd i mange år. nu er det slut, motoren er
flyttet til B & W’s museum. Han har fået en ”glasfiber” motorbåd, så han igen kan komme på Øresund – måske skal der
fanges nogle sild, og da Ib også har land i SSF, så skal farmen bag skurene jo også passes.

Protokol:
Jeg deltog i går på dansk Sejlunions årlige generalforsamling i Odense, og dette var en dejlig positiv dag og stemning på
generalforsamlingen.
Strategiplanen 2011 som en stor del af medlemmerne har været involveret i, ser ud til at bære frugt, der er kommet et
godt arbejdsværktøj, som kan bruges til ungdom og elite, den hedder ATK for børn og unge 8-25, ATK står for
aldersrelateret træningskoncept, denne bibel som jeg vil kalde den, er i den grad fuld af ideer og forslag til, hvordan
men træner, hvordan man fastholder, hvordan man arbejder med de unge, jeg har kort kigget i den, og vil i den grad
anbefale at bruge denne, det er alle mulige forskellige personer inden for sejlsport, de unge, trænere, elite, forældre, der
har været med til at lave denne bibel.
I strategiplanen, er man fra unionens side, også blevet klar over at det segment, der betaler mest til unionens drift, er
tursejleren, den almindelige sejler, det er dem der er flest af, derfor bliver budgettet for dette segment, i de kommende
to tredoblet, således at der udvikles, reklameres og stilles fokus på jer, som er den store masse i sejlunionen, det er jo
ikke alt sammen ungdom og elite.
Hovedbestyrelsen havde også nogle forslag oppe til valg, med stor majoritet, blev det besluttet at det fremover er muligt
at frikøbe bestyrelsesmedlemmer fra deres arbejde, hvis projekterne eller andre ting som måtte ligge i alm.. arbejdstid,
griber hårdt økonomisk ind i pågældendes økonomi.
Der var desuden et forslag til at fjerne begrebet kredsene og erstatte dette med et nyt frivilligt begreb, som hedder DS
Netværk, forslaget var som vi i østersøkredsen, et direkte forslag til at fjerne kredsene helt i DS vedtægter, og dermed
kunne kredsene så opløse sig selv og blive til et netværk. Dette var vi i østersøkredsen ikke interesserede i, og Henrik
Balle fra Tejn Sejlklub stillede derfor et ændringsforslag, dette gik ud på at beholde den eksisterende tekst omkring
kredsene i DS vedtægter, og lægge bestyrelsens forslag ovenpå, ganske simpelthen da noget af forslaget var ganske
godt, det endte med at ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt..
Som de fleste efterhånden ved, og til jer som er gået glip af nyheden, så er prøvestenshavnen sat i bero på ubestemt tid,
dette skyldes mangel på penge, men burde inden man startede på dette projekt, have sørget for at økonomien var på
plads, interessenterne til havnen var på plads, samt ikke mindst havde gjort op med sig selv, om behovet var tilstede,
dette ser herfra hvor jeg står, ud til at være endnu et selvmål, hvor man ikke har gennemtænkt det ordentligt, vi kan blot
håbe at der kommer en rig onkel forbi med de mange penge.
Beretning:
Det fyldte rigtig meget i medierne, og gør det lidt endnu, var det virkelig nødvendigt at sige stop for Amagerbankens
virke, eller var det blot et tegn på manglende vilje og inkompetence, jeg syntes i skal danne jeres egen mening, det gør
jeg, det var tyveri af vore 173.000 kr. at der sad inkompetente folk og bestyrede bankens og vores penge.
At det ”kun” blev 173. 000 kr. er jeg yderst taknemlig for, det kunne have været mange flere penge, men på den anden
side, det var vores penge de stjal.
For SSF har det betydet, at vi fra sidste års start, skulle være sparsommelige, der har ikke været plads til udskejelser,
men jeg skal da også nævne at min bestyrelse, har været skrappe til at passe på pengene, det skal vi også fortsætte med
at gøre. Konkret betød det udsættelse at vores renovering af molen, det betyder muligvis at projektet nu bliver lidt
dyrere, men vi har sat ca. 920.000 til side til dette, så nu skal vi bare spare resten ind, så derfor bliver det spareår igen.
Det betyder så ikke at resten af tingene ikke forfalder, det gør de, vores pæle, som ganske vist er jernebaneskinner, er
begyndt at knække, så allerede nu ved vi at der skal sættes penge af til dette, og der er mange andre ting som ligesom
undertegnede bliver ældre, og havnen er stor og dyr og vedligeholde, men det er vores havn og selvfølgelig skal vi ofre
pengene på den.
Der var i årets løb en masse problemer, omkring forståelsen for bestyrelsens måde at agere på, jeg siger ikke at vi har
ret hver gang, når vi ikke har det, så indrømmer vi det gerne, og siger undskyld.
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Jeg har dog stadig ikke helt forstået, at visse medlemmerne ikke kan overholde vore love og reglementer, til de sidste
der har svært ved dette, kære venner, det er det eneste værktøj vi har for at opretholde orden i vores hyggelige havn,
hvis de skal laves om, efter jeres mening, så stil dog forslag herom, ellers ret jer efter de eksisterende.
Bestyrelsen vedtog at ændre på kontortiderne i klubben da vi ofte sad uden gæster mange torsdage gennem sæsonen, og
da arbejdspresset er højt nok i forvejen, er der fremover åbent på kontoret den første og sidste torsdag i måneden.
Havn og Plads:
Så absolut den største post og arbejdsplads på henholdsvis budget og i bestyrelsen.
Det er her vi i de sidste mange år har brugt mange penge, det gør vi stadig, og det skal vi også fremover.
At det er nødvendigt at Nordre mole bliver renoveret, viste et jordskred på denne som et medlem oplevede, vi skal
naturligvis i gang med at renovere molen senere på året, i mellemtiden er det forbudt at køre biler ud på nordre mole.
Vore port blev kørt i stykker af en vognmand, i den forbindelse har vi fået ny port, som vi valgte at gøre en halv meter
bredere, og i den forbindelse fik vi indkøbt og opsat nye skabe ved portene således at tingene som sidder på disse ikke
bliver regnet i stykker.
Det blev nødvendigt med en ny traktor i foreningen, den gamle var i meget dårlig stand, samt overholdt ikke
arbejdstilsynets regler.
Omkring klubbens forsikringer, er der i øjeblikket gennemgang af disse igen, denne gang er der et firma der gennemgår
disse, naturligvis professionelle folk, dels for at se om vi er ordentligt dækket, og dels for at se om der er nogen steder
vi kan få disse billigere.
Det samme gør sig gældende for vores affald i klubben, skraldemarkedet er givet frit og er derfor uoverskueligt, vi har
sat folk på for at se om vi kan spare og om det er den rigtige løsning vi har.
Vores standermast er nedtaget og sendt til reparation, dette var en nødvendighed, da den var rådden og temmelig
medtaget af vejr og vind, vi glæder os at se den tilbage på plads snarest.
Motorskuret er blevet repareret på tag og facade, dette skyldes slid, ælde og råd.
Pladsmandens værksted er blevet repareret og istandgjort, således at det overholder arbejdstilsynets krav.
Der arbejdes stadig med at lave aftaler med de mange projektbåde i SSF, det er et arbejde der foregår hele tiden.
Besværlige både som vi også håndterer i SSF bliver samlet et og samme sted for at afgrænse problemerne.
Beddingelauget, som der var så relativ stor opbakning til på generalforsamlingen forrige gang, og som skulle vende
tilbage med en plan for beddingen, herunder en driftsplan, budget og andre nødvendige ting, har på nuværende
tidspunkt ikke formået at vende tilbage med nogle af delene, og spørgsmålet er vel om der virkelig er folk der har lyst,
om motivationen er der, og om der reelt er nogen der har lyst til at tage lederhatten på, og sætte projektet i vandet.
Fra vores side i bestyrelsen, er indstillingen den samme, vi ser stadig beddingen nedlagt, der er kommet nye krav til
brugen af beddinger, her snakker vi miljø, men alt dette ser vi vel snart en løsning på fra Beddingelauget, som nu er 1½
år gammelt uden resultater.
Klubhus og Bygninger:
Den generelle vedligeholdelse af vore bygninger på hele havnen arbejdes der med hele tiden med.
Jolle og kajakhuset er blevet gennemgået, og her er der behov for at udskifte rådne brædder og vinduer, dette arbejde
bliver søsat snarest muligt, desuden vil miljøskur og værkstedsskur blive malet.
Grundet vores økonomiske situation er el-projektet på søndremole blevet sat i bero, en anden årsag var at vi havde et
akut kabelbrud, hvilket har betydet at vi har skiftet kabel fra el-skuret på nordre til tavlerne på søndre mole. De nye
kabler er blevet trukket i rør og ligger derfor mere beskyttet.
Hovedvandmåleren og brønden for denne er blevet udskiftet med en ny og frostsikker, desuden er denne blevet flyttet
for at gøre mere plads til opbevaring af både.
Byggetilladelsen til at ombygge vores klubhus, eller tilbygge er langt om længe kommet, det forventes at dette arbejde
går i gang omkring 1-5-2012, det betyder at det tog kommunen og fredningsnævn ca. 1 år at give denne.

Fester:
Der har siden sidste år været afholdt en lang række fester, kendetegnende for alle disse er at Hanne sørger for at tingene
sker, og at der er styr på mad, antallet af deltagere, musik og alle mulige andre ting.
Hun har fundet julemanden, sørget for kronerne til tøndeslagning, standerhal gik uden problemer, det samme gjaldt
standerophal, så tak Hanne.
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Sejlerskolen:
Sæsonen 2011 var endnu en god sæson med mange elever og stor søgning især til sejlads i sejlbåd. Til sejlads i
motorbåd var der ikke nok elever til at starte et hold så "Bollen" måtte holde pause.
Sejlerskolen deltog i Familiesejladsen med alle tre spækhuggere, synd at der ikke var så mange andre både med. Så en
opfordring til alle deltag i det gode arrangement.
Som noget nyt afholdt skolen en distancesejlads rundt om Saltholm, en hurtig tur blev det da vinden var meget frisk.
Det var faktisk en succes da alle 3 spækhuggere blev besat med elever.
Vi vil gerne gentage dette i løbet af 2012 og så invitere alle andre både i havnen til at deltage.
I September 2011 aflagde 10 elever prøve for erhvervelse af Duelighedsprøvens praktiske del og alle bestod. En god
beståelses procent som vi kan være stolte af og som instruktørerne kan høste æren for.
Efter vinterpause venter der endnu en travl sæson for sejlerskolen og planlægningen er i fuld gang.
Der er åbningsmøde for tilmeldte elever 14/4-12 og ugen efter startes der op.
I 2012 kommer der til at være et motorbådshold.
Vi er for første gang i lang tid i stand til at tilbyde alle tilmeldte til sejlads i sejlbåd en plads. Der er faktiske ledige
pladser.
Dette skyldes især at uddannelsen af 4 kommende instruktører er færdiggjort, senest med et trænerkursus i Dansk
Sejlunion 3/3-2012.
De 3 af dem kommer til at fungere som instruktører allerede i den kommende sæson.
En certificering af sejlerskoler er startet af Dansk Sejlunion og nogle sejlerskoler har fået denne certificering.
Sejlerskolen i SSF er også begyndt på denne proces så vi i SSF også kan få denne ”blåstempling” af vores sejlerskole.
Arbejdet med certificeringen forventes at være færdigt i løbet af 2012
En stor tak til alle instruktører og alle som på mange måder hjælper til på sejlerskolen, skal lyde herfra.
Skolechefen
Ungdom og joller:
Der er lidt samarbejdsproblemer med DMU, disse arbejdes der på at løse, og dette vil snarest blive gjort.
Afdelingen har haft en god sæson, hvor der er blevet afholdt pinsesamling som altid, hvilket igen i år var en stor succes.
I afdelingen dukker der til stadighed nye elever op, kunsten er at fastholde dem, hvilket der arbejdes på hele tiden.
Afdelingen har haft nogle af de unge sejlere, og en del af de gamle trænere af sted for at blive uddannet efter DS
standard, dette har været en stor succes, og bevirker at der kommer flere trænere til at tage sig af de unge, SSF
fremmøde på DS kurser for trænere har bevirket at DS har tilbudt at komme på besøg med DS trænere i løbet af
sæsonen.
Afdelingen har indkøbt redningsveste, våddragter og vådsokker til egene rækker, der er bestilt værktøj til afdelingen, alt
dette for at gøre sig mere uafhængig og mindre sårbar overfor klager og kritik fra DMU. Der satses på at afholde en
sommertur i uge 29.
Afdelingen arbejder i øjeblikket med at lave sponsoransøgninger, og der er i budgettet afsat ekstra penge af til at
indkøbe to skrogbåde til klubben.
Kapsejlads:
Generelt sker der ikke meget på kapsejladsfronten i DK, dette forhindrede dog ikke SSF i at afholde det bedste DM for
folkebåde i mands minde, dette er ord sagt af sejlerne selv.
DM i SSF var en kæmpe succes, dette skyldes den store flok af frivillige hjælpere som trådte til og deltog, fra 13 til et
godt stykke over 70, alle kom med godt humør, og formåede at sprede dette til de mange sejlere som var på besøg, det
var fantastisk at stå i spidsen for jer alle, jeg gør det gerne igen, tusind tak for at sætte SSF på kortet.
Trac-trac som viste sejladserne på banen, var en kæmpe succes, der var under Dm rigtig mange der fulgte med, så dette
er fremover vejen frem hvis man skal gøre sporten mere synlig, der er allerede bestilt til Folkebåds DM i Fåborg.
SSF deltog i tre danske mesterskaber i L 23 med Nils Mogensen vandt vi bronze, i ynglingen efter lang tids fravær fra
klassen vand Morten Kristian og Marc bronze, og sidst men ikke mindst og bestemt ikke ubeskedent, guld i Folkebåd på
hjemmebane Michael, Jan og Brian i Tibbetit, hvilket år for kapsejlads.
Motorbåde og sikkerhed:
Der bliver hele tide arbejdet med at gøre havnen sikker, og det blev meget aktuelt da en sejler faldt i vandet, det var i
september, dette skete ved nordre mole, det var svært at få manden op, men to mænds flotte indgriben gjorde at det
endte godt. Vi har i havnen haft 13 træstiger sat op, monteret med redning for øje, disse er i dag hverken til pynt eller
nytte, der er derfor indkøbt 26 nye rustfri redningsstiger fra USA, og allerede nu vil i kunne se disse monteret på
midtermolen, efter påske vil der blive monteret i resten af havnen.
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Vi har igen ansøgt Trygfonden om en hjertestarter, skulle vi igen blive forbigået, vil vi derefter leje en sådan af Falck,
gennemsnitsalderen i klubben er jo ikke 20.
Vagtmandsordningen har som altid haft problemer med at blive fyldt ud, der bliver kamp om pladserne i den kommende
tid, så se bare at bestille en vagt, der vil blive sendt mange regninger af sted til medlemmer som ikke har gået vagt.
Hjemmesiden:
Denne del er der blevet arbejdet på, på eksisterende side sørger Poul for at opdatere siden, problemer er her det samme
som ved bladet, for at opdatere noget, skal man have noget at gøre det med, dette er stadig problemet.
Fra bestyrelsens side skal vi arbejde med hjemmesiden for at gøre denne nemmere at komme igennem, og arbejde med,
dette arbejde er allerede sat i gang.
Efter dette skal vi så have medlemmerne til at sende noget at lægge på siden, og vi skal have mulighed for at udsende
automatisk nyhedsmail til de medlemmer som ønsker at få en sådan.
Med disse ord fremlægger jeg min beretning for generalforsamlingen.
Formandens beretning slut.
Dirigenten takkede for beretningen og gav ordet til forsamlingen.
540 Ib Johansen ønskede at vide hvordan man kan sikre sig at nabobåden var forsikret og at det ville lette samarbejdes
hvis bestyrelsen besvarede de mails man sendte.
Næstformand Flemming svarer: Det er medlemmerne pligt at forsikre deres fartøjer og havneudvalget har i år valgt at
udføre stikprøvekontrol i stedet for, som tidligere, at kontrollere alle.
Bestyrelsen arbejder på at få indført et automatisk svar til de, som sender mail og indtil en løsning er fundet vil
bestyrelsen selvfølgelig besvare de modtagne mails.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at det nu drejer sig om bemærkninger til formandens beretning og bad om, at man
ville holde sig til det.
Jørgen Langhår syntes at bestyrelsen direkte modarbejdede Beddinglauget på forskellige måder og at det var frækt at
bestyrelsen mente, at der ikke sker noget i forbindelse med Beddinglauget. Jørgen mente også at der nok skal komme
noget til bestyrelsen.
Formanden svarer: Vi har ventet og ventet og spørgsmålet er, hvor længe vi skal vente på at få noget konkret fra
Beddinglauget.
550 Lewis foreslog, af forskellige årsager, at betalingsfristen for betaling af kontingenter m.m. skulle være f.eks. den 6
hverdag efter forfaldsdag, en praksis der bruges mange andre steder. Lewis ønskede også at vide om vi var forsikret
gennem den kollektive ansvarsforsikring eller ikke.
Kassereren svarer: Den kollektive forsikring er ikke opsagt, men opkrævningerne kommer nu direkte fra Codan og ikke
som hidtil fra SSF. Er medlemmerne usikre bedes de kontakte Codan. På den nylig udsendte kontingentopkrævning
stod der en forklaring om denne forsikringsændring.
Det er ikke noget problem at flytte forfaldsdagen.
Da der ikke var flere der ønskede ordet til formandens beretning blev der afstemning og beretningen blev vedtaget.
Punkt 3. Regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet.
Der var ingen kommentarer til regnskabet og regnskabet blev godkendt.
Punkt 4. Budget
Flemming og Nils gennemgik i fællesskab det reviderede budget for 2012 og 2013 punkt for punkt.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til budgettet.
Ib Petersen mente at det ikke var en god ide at slette beløbet til motorbåde, da der stadig er mange motorbåde i havnen.
Flemming svarede: Der er afsat penge til aktiviteter, de er bare ikke øremærkede til specielle aktiviteter som tidligere.
635 Claus Rønnow ønskede at sige tak for et godt regnskab med overskud, trods mange ekstra udgifter.
Der var ikke flere der ønskede ordet.
Punkt 5. Lovændringsforslag
Lovforslag 1.
Dirigenten oplæste forslaget.
Formanden motiverede forslaget med at bestyrelse ønskede at tilpasse lovene så de er mere nutidige nutiden.
179 Jens Green fremsatte et ændringsforslag, ændringen var at aktive ændres til A-medlemmer og støttemedlemmer
ændres til B-medlemmer.
Der var ikke andre kommentarer, så ændringsforslaget blev vedtaget med 129 ja og 1 nej.
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Herefter var en lille pause.
Lovforslag 2.
Dirigenten oplæste forslaget.
Formanden motiverede forslaget med at vi vil gøre det lettere for B-aktive at blive medlem og støtte foreningen.
550 Lewis mente at det fortsat skulle være nødvendigt for B-medlemmer at skulle møde personligt for at blive medlem.
796 Hans Guldager gav udtryk for at bestyrelsens forslag var udmærket og at Lewis skulle komme med forslaget
skriftligt for at det kan behandles.
Lewis trækker ændringsforslaget.
Der var ikke flere kommentarer, så forslaget blev vedtaget med 113 ja og 11nej.
Lovforslag 3. bliver trukket, det er trykt ved en fejltagelse.
Lovforslag 4.
Bestyrelsen trak forslaget efter en del diskussion i salen.
Lovforslag 5.
Dirigenten oplæste forslaget.
Formanden motiverede med at, flertallet af bestyrelsen ønskede at slanke bestyrelsen, ved at lægge nogle poster
sammen og i større grad bruge udvalg, der arbejder selvstændigt. En anden grund er, at mange mennesker gør ofte
diskussioner længere.
686 Hanne bekendtgjorde, at det var hende, der var imod, fordi hun mente at ved nedskæring og sammenlægning af
bestyrelsesposter nedskærer man også repræsentanter for bredden i foreningen.
Der var ikke flere kommentarer, så forslaget blev vedtaget med 90 ja og 30 nej.
Lovforslag 6.
Dirigenten oplæste forslaget.
Formanden motiverede med at når ”havneudvalget” og ”klubhus og bygninger” alligevel arbejder meget tæt sammen vil
det være lettere, at det var under samme udvalg.
686 Hanne var imod med samme begrundelse som forrige forslag.
Der var ikke flere kommentarer, så forslaget blev vedtaget med 84 ja og 38 nej.
Lovforslag 7.
Dirigenten oplæste forslaget.
625 Birger oplyste, at det ikke hedder udmeldelse og overflytning, men udmeldelse eller overflytning
Formanden: forslaget går til afstemning med ovennævnte rettelse.
Der var ikke flere kommentarer, så forslaget blev vedtaget med 118 ja og 3 nej.
Lovforslag 7.
Dirigenten oplæste forslaget.
Formanden: Det er upraktisk at en kasserer skal sidde i 9 måneder efter valg af ny kasserer.
Der var ikke flere kommentarer, så forslaget blev vedtaget med 112 ja og 5 nej.
Punkt 6. Andre forslag
Forslag 1.
Dirigenten oplæste forslaget.
Der var ingen kommentarer til forslaget, så forslaget blev vedtaget med flertal.
Forslag 2.
Dirigenten konstaterede at forslagsstillerne var til stede og oplæste forslaget.
862 Grethe Jacobsen oplæste følgende: Vi er 4 piger der ville arbejde sammen på at SSF får et blad igen, efter at have
konstateret, at mange medlemmer savner det skrevne ord. Utallige er de historier vi har oplevet ved at mange ikke
engang ved hvornår der er generalforsamling og at der kun er én pr. år. Bladet har også stor betydning for den
manglende tilslutning til vores arrangementer, det være sig foredrag, fester m.m. Det er vores indtryk at bladet gik ind
bl.a. på grund af en manglende redaktør, derfor vil vi fire meget gerne genoplive vores meget savnede blad i en helt
anden udførelse og med konkret indhold for, hvad alle, der har det bedre med det skrevne ord i postkassen. Vi holder jo
ikke op med at læse aviser fordi vi har en pc. Vi fire, der kan arbejde sammen har været medlemmer i mange år og vi
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bilder os ind, at vi har den rigtige ånd til at formidle SSF-nyt for SSF-medlemmer og nu kommer Elin med konkrete
oplysninger.
294 Elin Brinkland oplæste følgende: Det elektroniske medie er ikke godt nok hvis man ønsker større arrangement i de
aktiviteter der er i foreningen, det har det forløbne år tydeligt vist. Det er ikke spørgsmålet om enten hjemmeside eller et
blad, men både og. Bladet har sin berettigelse hos de af vores medlemmer der ikke har pc og da vi har mange ældre i
medlemskredsen, som ikke er opvokset med de elektroniske medier, vil bladet kunne give et tilhørsforhold, det gælder
også de medlemmer, der bor i stor afstand fra klubben og derfor ikke har deres daglige gang i SSF. Vi tror der er en
almen interesse for et nyt medlemsblad og også for nye medlemmer. Vi vil være opsøgende for hvad der sker og skal
ske i foreningen, derudover vil der være jo 20 – 30 medlemmer, der vil komme med indlæg, ifølge formandens klumme,
hvilke vi vil modtage med stor glæde, en god sejleroplevelse eller andet af interesse for medlemmerne. Vi sigter ikke
efter at bladet skal være et eller andet flotteste men gerne med informativ og interessant indhold, så tror vi på at det
bliver læst. Vi har arbejdet ud fra at A5 format, 4 gange årligt, ligesom andre sejlklubber, der også har hjemmesider, da
det viser sig at det trykte medie har en stor effekt hos modtageren. Vi mener at bladet skal indeholde en kvartalsvis
opdateret aktivitetskalender, der kan tages ud og hænges på ens private opslagstavle. Den estimerede for et blad på 16
sider 4 gange årligt vil være i det første år 95 – 100.000 kr. incl. moms derefter vil den årlige udgift til trykning og
distribuering være ca. 55.000 kr. incl. moms. Vi tror på en del annonceindtægter samt et tilskud fra Dansk
Folkeoplysnings samråd, hvorved den samlede udgift bliver mindre end anslået.
473 Lillian Green, nu har de andre sagt det meste og jeg vil kun foreslå jer alle sammen at stemme for det, fordi vi vil
gå ind i det, virkelig levende, og vi håber på og tror på at der faktisk er mange, der vil støtte op om os og vi har fundet
ud af at alle vores naboklubber har hjemmesider og et medlemsblad der udkommer 4-5 gange om året.
Formanden: Elin, det er korrekt jeg har sagt 20-30 medlemmer, der kommer med stof til bladet, men det er 20-30
medlemmer siden 2001. Jeg savner også bladet en gang imellem, jeg har altid været glad og stolt ved det blad vi havde
før, det skal ingen hemmelig være, men jeg skal også være ærlig og sige at pengene kan jeg godt bruge på en anden
måde. 95-100.000 kr. er beløbet det første år. Det eneste sted vi kan tage pengene er fra reparation af vores moler. Det
nye blad, hvad er forskellen. Vi har haft et blad i mange år, hvor vi har råbt om at få historier og alt muligt og vi har haft
adskillige medlemmer ned på kontoret for at brokke sig over et eller andet, som vi har reklameret ud i bladet, hvilke
bare viser, at man læser ikke bladet. Der er ingen tvivl om at der er mange af os, der læser bladet, men der er også
mange der ikke gør det. Vi har forsøgt at ændre vanerne sådan at vi skal gå ind på hjemmesiden, der er jo ikke noget i
vejen for at hente aktivitetslisten, printe den ud og hænge den på opslagstavlen eller bede om at få den printet ud på
kontoret. Jeg kan ikke rigtigt se, at vi nu skal i gang med vænne medlemmerne til igen at læse et blad når vi er i gang
med at vænne medlemmer til at bruge hjemmesiden, det syntes jeg er at gå baglæns i udviklingen. Så i sidste ende vil
jeg komme med et ændringsforslag.
Ændringsforslaget:
Jeg foreslår, at det supplerende blad trykkes på maskinen på kontoret og kun udgives til de ældre medlemmer, som ikke
har PC.
Motivering:Det oprindelige ønske var et blad til de ældre medlemmer, der ikke har PC, altså ikke, som i forslaget, et
nyt foreningsblad til samtlige medlemmer i foreningen.
Holder vi os til det oprindelige ønske om et blad til de ældre medlemmer, der ikke har PC, kan vi antage, at det er et
begrænset antal blade, der bliver tale om. Et begrænset antal blade kan nemt trykkes på kontoret og så vil prisen kun
være noget papir (som bliver sponseret, altså er gratis) og noget farvepulver til trykkemaskinen, en pris så lav et det må
betegnes som så lille, at det ikke er værd at nævne. Hvis vi antager at det vil dreje sig om 100 blade vil det dyreste være
portoen for udsendelsen, nemlig 8. kr. pr. stk., det bliver 800 kr. 4 gange om året, i alt 3.200 kr., så selv om vi runder
beløbet op, vil prisen for dette blad ikke nå op på 4.000 kr. om året, altså ikke noget, der bare kommer i nærheden af de
i forslaget budgetterede 100.000 kr.
Hanne foreslår at der bliver skriftlig afstemning for dette forslag.
Dirigenten oplyser at, hvis bare et medlem ønsker skriftlig afstemning bliver det sådan.
42 Ib Petersen synes det er et godt forslag, men os der har pc skal så have en mail helt automatisk, for jeg glemmer også
at se på hjemmesiden, alle medlemmer skal have mulighed for at få væsentlige nyheder på mail. Dem, der ikke har pc
kan så få bladet.
Mogens u/nummer: Selvfølgelig skal vi have et blad, det kan vi simpelthen ikke undvære, fordi det orienterer os alle
sammen.
869 Svend Hansen vil gerne vide om de fire vil lave bladet som formanden (ikke bestyrelsen) foreslår, for det hænger
unægtelig sammen.
536 Rasmussen mener det er nemmere at tage et blad med i sengen når man skal falde i søvn, end en computer.
862 Grethe Jacobsen: Vi 4 går ikke ind for at lave det, vi vil meget gerne tilgodese de medlemmer, som gerne vil sidde i
sofaen og læse deres hyggelige sundbyblad, der er mange der arbejder med pc til hverdag, det har jeg også hørt om, og
de gider altså ikke også gå ind på sundbys kringlede hjemmeside.
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690 Mogens. Der er to ting i det her, vi har ikke kun en aktiv junior afdeling, vi har også en aktiv seniorafdeling, for at
nedbringe udgifterne kunne man bare sige at bladet var til afhentning og dem der ønsker det hjem skal betale sammen
med kontingentet.
869 mente, at hvis vi nu stemmer om vi skal have et blad eller ej, har vi ikke taget stilling til det senere forslag, om vi
skal have en ordentlig og professionel hjemmeside, hvor det kan rent teknisk lade sig gøre at printe sider ud på til dem,
som har behov for det og det kan printes på kontormaskinen og sendes til dem som måtte ønske det. Det er et enormt
arbejde for de fire ældre damer at lave et professionelt blad, som dækker hele foreningen, de kunne i stedet være aktive i
forhold til hjemmesiden.
Forslagsstillerne ønskede en udsættelse på 10 minutter for at drøfte ændringsforslaget.
Dirigenten: Forslagsstillerne har ønsket en pause på 10 minutter for at diskutere situationen indbyrdes.
Efter pausen genoptages generalforsamlingen
862 Grethe Jacobsen: Vi siger at, vi vil gerne lave bladet som forslået, der kan også godt laves en pdf-fil, som kan
sendes til hjemmesiden, så folk selv kan trække den ud, men der er ikke det store kontorhold i SSF, så det kniber
gevaldigt, så vi holder fast ved vores forslag og vi synes, at det må være det folk skal have. Vores hjemmeside er ikke i
orden, vi har ikke noget blad, det hele ligger og flyder. Vi skal prøve i 2 år at lave det blad og så kan det være at
hjemmesiden også er på plads, og så kan vi diskutere det til den tid.
675 Vagn Preisler støtter pigernes forslag i allerhøjeste grad.
Dirigenten (som medlem) synes det er dejligt med en hjemmeside, der fungerer, men det gør den jo ikke, jeg kigger
ikke på den. Jeg har stadig det gamle blad liggende der hjemme og skal jeg bruge et telefonnummer eller lign., så jeg
synes, at bladet er en rigtig god ide og bladet kunne ligge i foreningen til afhentning og lægges på hjemmesiden. Dem
som ønsker bladet sendt hjem kunne lægge nogle frankerede kuverter, så ville bladet næsten ikke koste noget.
Formanden: Jeg vil gerne komme med en rettelse. Hjemmesiden fungerer, den er måske ikke den mest moderne, men
alle relevante oplysninger kan hentes på hjemmesiden, så det er ikke korrekt, når i siger, at den ikke fungerer. Så er det
fordi i gør noget forkert, i kan komme ind på hjemmeside og få alle de oplysninger i skal bruge
550 Lewis mener at bestyrelsen skal give bladet en chance til fordel for dem der ønsker det.
916 Flemming: Vi skal passe på ikke at være for eller imod bladet eller hjemmesiden, jeg mener der er for begge ting,
vi skal styrke begge ting. På budgettet er der sat 25.000 kr. af til at styrke hjemmesiden og få den opgraderet, så vi får to
rigtig stærke medier og det er ikke på bekostning af hinanden.
966 Leif Rasmussen mener at foreningen bliver rigere og rigere og derfor er det ganske forfærdeligt, at der ikke er råd
til et blad.
Formanden: Det var en generalforsamlingsbeslutning at afskaffe bladet og jeg gør opmærksom på, at det ikke er
bestyrelsen, der er imod bladet, hvad bestyrelsen vil stemme, ved jeg ikke, det her er udelukkende mit eget korstog.
Dirigenten: Der er ikke flere, der ønsker ordet så vi går til skriftlig afstemning om forslag 2.
Forslaget blev vedtaget med 79 ja og 33 nej.

Forslag 3.
Dirigenten oplæste forslaget.
625 Birger Hansen mener at de nævnte 2 afsnit er besværlige at administrere og ikke nødvendige og ønsker dem derfor
fjernet.
540 Ib Johansen: Jeg er en af forslagsstillerne. Vores forslag er til afstemning på generalforsamlingen, jeg er ikke
interesseret i bestyrelsens mening.
Flemming: Bestyrelsen ønsker den nuværende tekst bibeholdt, den giver mulighed for bedre at disponere over pladserne
på land om vinteren og dermed muligheden for en merindtægt ved vinteroplæggere.
Ib Petersen har konstateret, at der var mange ledige pladser på land, som kunne være lejet ud, derfor er det en god ide
med at meddele om man gå på land eller ej.
625 Birger: Hvis der er tomme pladser, er det nok fordi der ikke er kunder til dem, de kan ikke lejes ud.
Flemming: Vi forventer en større efterspørgsel på vinterpladser i takt med at vinterpladserne i Kastrup bliver nedlagt i
forbindelse med byggeriet på området, derfor er det vigtigt at få at vide om medlemmerne vil benytte deres vinterplads
eller ikke.
635 Claus Rønnov mener at, den nævnte tekst er en god tekst, der er præcis og i orden. Medlemmerne må tage stilling
til om de vil på land eller ej, så havneudvalget ved hvilke pladser de kan disponere over.
550 Lewis: Medlemmerne må vælge om de vil på land eller ej, man kan ikke både disponere over pladsen i vandet og
på land på samme tid.
625 Birger gav udtryk for at bestyrelsen bare kunne spørge de enkelte medlemmer om de skulle på land.
Dirigenten, der stemmes for forslaget.
Forslaget er faldet med et stort flertal.
Forslag 4 og forslag 5 falder, forslagsstilleren var ikke til stede.
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Punkt 7. Valg
Formand Tonny Pedersen blev genvalgt
Ungdomsleder Lena Skov Andersen blev genvalgt
Havneudvalgsmedlem Flemming von Wowern blev genvalgt
Som ny havneudvalgsmedlem blev Fritz Meiniche valgt
Som suppleant til bestyrelsen blev Jacob Thyge valgt
Revisor Bjarne Frisendahl blev genvalgt
Som ny sejladschef blev Jan Lauritsen (skolechefen) valgt
Punkt 8. Eventuelt
625 Birger takker for forsamlingens tålmodighed selvom vi tabte forslaget. Birger redegjorde for nogle problemer
omkring korrespondance der ikke fungerede helt efter hensigten.
Flemming svarer, at han ikke kan uddybe den enkelte sag fra talerstolen, men vil gerne sætte sig sammen med Birger
for at få løst problemet.
703 Bjarne Ørskov: I § 16 står der, bestyrelsen kan efter ansøgning nedsætte kontingentet til det halve beløb for et Aaktivt medlem der er fyldt 67 år og har været aktivt medlem i mindst 25 år. Da jeg opfylder betingelserne søgte jeg
nedsættelse, men fik afslag.
Formanden: Der står, at bestyrelsen kan og bestyrelsen har vurderet at økonomien ikke kan bære med den nuværende
medlemssammensætning med mange ældre medlemmer.
862 Grethe Jacobsen takkede for at de fire fik lov til at prøve at lave bladet og håbede, at de altid kan møde op hvor der
sker noget.
Kassereren opfordrede medlemmerne til at huske at melde flytning og ændring at telefon, det letter arbejdet meget at
have de rigtige adresser og telefonnumre.
Ib Petersen opfordrede bestyrelsen til at benytte det tidligere lovudvalg, når der skal laves ændringer vi har en stor viden
og erfaring med hvorfor tingene er som de er.
Formanden afsluttede med et tillykke til det nye redaktionsudvalg, det er jo dejligt at i gerne vil og jeg glæder mig til at
se bladet, jeg har altid været stor tilhænger af bladet, jeg synes bare det er ærgerligt at vi nu skal finde pengene på
budgettet og tage dem fra et andet projekt.
Vi tager til efterretning at bruge det tidligere lovudvalg og også nogle flere yngre medlemmer.
Marc slutter som kapsejladschef, men er ikke til stede, han sejler kapsejlads i Skovshoved og ligger som nummer 1.
Formanden har en stor tak til Leif Henriksen for sit store arbejde i bestyrelsen.
Leif takker for den tid han har været i bestyrelsen og for det gode samarbejde der har været.
Formanden takker også dirigenten for at styre os godt gennem generalforsamlingen.
Dirigenten takker for god ro og orden og for vinen med ordene: Det er ikke for vinen jeg gør det, så skulle der flere
paller til.
Formanden slutter med at, der er en drik på stemmesedlen samt tak for en god generalforsamling.

Søren Bøtger
Dirigent

Poul Christensen
Referent
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