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Punkt 1. Valg af dirigent
Formanden byder velkommen til generalforsamlingen og foreslår Søren Bødtker som dirigent
Søren Bødtker blev valgt med akklamation.
Dirigenten takker for valget og oplyser at generalforsamlingen skal afholdes i marts måned ifølge vores vedtægter og
den er derfor lidt sen. Da det ikke har nogen konsekvenser afholdes generalforsamlingen som varslet.
Dirigenten nedsætter et stemmeudvalg bestående af Ole, John og Mette. Herefter gennemgås dagsordenen og
dirigenten giver ordet til formanden.
Punkt 2. Protokol & beretning
Formandens beretning.
Siden sidste år er en række medlemmer af foreningen afgået ved døden.
Medlem nr. 476 Ejvind Petersen indmeldt 4‐4‐1974 afgået ved døden 15‐4‐2012,
Han fiskede fra sandøen og lå på land i SSF
Medlem nr.17 Einar Aage Hansen indmeldt 6‐5‐76 afgået ved døden juni 2012.
Han var ejer af motorbåden Luna, med plads på midtermolen.
Medlem nr. 1045 Bjarne Kallesøe indmeldt 6‐8‐1981 afgået ved døden 29‐6‐2012.
Bjarne var i mange år SSF revisor, og havde godt styr på de forskellige tilskudsregler omkring foreninger, var engageret
i mange foreninger på Amager, var altid behjælpelig hvis man havde spørgsmål omkring økonomien og hvilke
muligheder foreningen havde. Kom tit og ofte i foreningen og spiste aftensmad med fruen.
Medlem nr. 281 Flemming Ib Manniche indmeldt 19‐8‐2004 afgået ved døden den 13‐6‐2012
Har været ejer af en Snekke 21
Medlem nr. 48 Jørgen F Larsen indmeldt 4‐5‐62 afgået ved døden 2‐9‐2012.
Jørgen Enøje, som han også blev kaldt, var gennem nogle år instruktør på sejlerskolen, og elskede sine herreture med
Ivan Friis, han var en ivrig sejler.

Medlem nr. 1030 Henning Roed Christensen. Indmeldt 7‐5‐81 afgået ved døden 9‐9‐2012.
Medlem nr. 904 Margit Toni Carlsen indmeldt 30‐8‐79 afgået ved døden 26‐9‐2012.
Margit levede en stor del af sit liv på havnen og havde en lille cafe ved skuret, hun kom på havnen til det sidste, var
også medlem hos seniorerne.
Medlem nr. 445 Poul Hans Olsen Indmeldt den 19‐8‐60 afgået ved døden 14‐10‐2012
Medlem nr. 1163 Gertrud Hansen indmeldt 24‐8‐2006 afgået ved døden 8‐12‐2012 var medlem hos seniorerne.
Medlem nr. 989 Helmuth Christensen også kaldet sønderjyden indmeldt den 24‐3‐1977 afgået ved døden 8‐12‐12.
Mangeårig ejer og skipper på en motorbåd liggende på nordre mole.
Medlem nr. 1042 Stig Molander indmeldt den 31‐10‐2002 afgået ved døden den 26‐12‐12
Havde en Avance 24 ved navn Ghislane.
Medlem nr. 415 Kurt Manhart indmeldt den 9‐6‐2011 afgået ved døden 28‐1‐2013
Medlem nr. 141 Leif Orla Hoe indmeldt 27‐9‐63 afgået ved døden 21‐9‐12
Havde tidligere en stor motorbåd liggende på midtermolen.
Medlem nr. 217 John Olsson indmeldt 1‐5‐64 afgået ved døden 21‐3‐2013
Har i mange år fisket med sin båd Big Mouse som havde plads på nordre mole. Og var tidligere med til at opbygge en
af de små fiskeforeninger nord for SSF.
Medlem nr. 244 Rasmus Bech også kaldet Ras, indmeldt 11‐7‐47 afgået ved døden langfredag 29‐3‐2013 altså næsten
medlem i 65 år.
Ras som vi stedte til hvile i fredags, døde som der blev nævnt ved bisættelsen, på den samme dag som en anden stor
håndværker for 2000 år siden. Man kunne altid spørge ham til råds omkring de fleste håndværksmæssige ting, og han
kom altid med en god løsning.
Ras har været medlem af SSF bestyrelse gennem en årrække, var med til at bygge klubhuset i 58, og i rigtig mange år
et fast medlem af havnesjakket.
Ras var sidst men ikke mindst også æresmedlem i SSF.
Medlem nr 513 Søren Bruno Jensen Indmeldt den 8‐9‐94 afgået ved døden sidst i marts, havde tidligere en Jupiter på
midtermolen.
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.
I år har vi som altid en del jubilarer, der er 7 stk. 25 års, 7 stk. 40 års og 6 stk. 50 års og et stk. 60 års jubilarer.
Som jeg altid gør, vil jeg bede jubilarerne, om at komme op til mig og stille sig, når de bliver nævnt, vi starter med 25
års jubilarerne.
25 års jubilarer.
Medl. Nr. 8 Jens Svendborg
Musikmand til foreningens arrangementer, medlem af kanonlauget, og medlem hos seniorerne, ejede tidligere en
motorbåd.
Medl.nr. Bobby H S Petersen

Foreningen bedste fisker er der nok mange som vil kalde ham, andre mener at han har direkte kontakt til havets
guder, ejer en speedbåd som hører til på nordre mole.
Medl.nr459 Inger Pfeiffer
Tidligere redaktør af SSF bladet og ejer motorbåden Stella sammen med Kurt, nyder livet på nordre mole og ved
Skanørs strande.
Medl. 139 Poul Christian Lauritsen
Ejer af en LM 24 med navnet Yatzy, liggende ved molen foran klubhuset.
Medlem nr. 98 Poul Lopdrup.
Medlem nr. 173 Jan Wilken.
Medlem nr. 130 Chris Dam
Chris besøgte sin fætter Torben Dam i SSF for mange år siden, og da han besluttede at flytte til København fra Vejle,
var SSF et naturligt valg, har en IFeren ved navn Suflot og ligger på Søndre mole. Chris har været ansat ved Hempel og
har ved flere olympiske lege været Hempels repræsentant ved legene og stået for meeting point.
40 års jubilarer
Medl. Nr. 1233 Gunnar Carsten Frederiksen.
Medlem nr. 545 Ralph Gernol Larsen.
Er ejer af en Junker 22.
Medlem nr. 426 Palle Sharff Rasmussen
Tidligere ejer af hurtighakkeren.
Medl. Nr. 118 Torben Rottbøll Andersen
Tidligere ynglingesejler og junior i SSF sammen med undertegnede, kommer nu kun en gang om året for at sejle
Oldboys stævne og tæve alle de andre gamle sejlerkammerater. Den ene gang om året bliver der gået til den, med
efterfølgende hygge med de andre piger og drenge.
Medl. Nr. 841 Axel Brask
Hører til det samme kuld som Torben af gamle juniorer som kommer den ene gang om året og dyster i oldboys sejlads,
Axel har sammen med sin bror Claus i mange år haft den gule yngling som står ved kajen på nordre mole.
Medl. 991 Per Bindsløv Frederiksen
Er indehaver af en Polaris Drabant Sluppen med plads på midtermolen, spiller en habil harmonika til specielle
lejligheder.
Medl. Nr. 982 Johnny Holger Jørgensen
Ejer motorbåden Minos ved nordre mole.
50 Års jubilarer.
Medl. nr. 171 Dan Henning Jensen
Startede som juniorsejler i SSF og har i dag en B 31.
Medl. Nr. 43 Bent Knudsen
Mangeårigt medlem af bestyrelsen og æresmedlem i klubben, har en Ballad på søndre moles yderste pladser som
hedder Marianne, der er fra Bents side blevet sejlet ret meget kapsejlads gennem tiden, Bent har gennem årene været
en stor hjælp for ssf.
Medl. 96 Jens Julius Rasmussen

Sejler med motorbåden Ruth, der har plads på nordre mole.
Medlem nr. 423 Keld Palmberg.
Startede som junior i SSF har ikke haft båd i mange år, men vi regner snart med at se ham, når han slutter med at
være campingpladsejer i Hundested og flytter tilbage til Amager.
Medlem nr. 117 Niels Peter Pedersen
Niels er næsten født i SSF, byggede sin første optimistjolle her. Har herefter sejlet OK og Finn jolle på meget højt plan,
har været medkonstruktør på Fandango 32eren som han selv byggede her på havnen og sejlede i i mange år, indtil han
købte Faurby 36 for nogle år siden. Er nu ivrig tursejler, men når der er oldboys så er han tilbage og går til den på
kapsejladsbanen.
Medlem 455 Vagn Holm Rasmussen.
Havde i sine unge dage en kutter, men i de sidste mange år har han sejlet med sin Commander 31 Havskum, som
ligger på søndre mole.
60 års jubilaren
Medlem nr. 322 FPK Jørgensen Per Sul.
Har kommet her fra barnsben, fortæller at han kom sent ind i klubben, så han kunne have passseret 60 år for mange
år siden, tager ud i motorsejleren Kamala næsten hver dag året rundt, er udover dette medlem hos seniorerne og
røgerlauget.
Jeg syntes at de skal have et hurra.

Protokol:
Jeg deltog i går på dansk Sejlunions årlige generalforsamling det var gang nummer hundrede dette foregik, unionen
fylder nemlig 100 år i år, dette vil DS naturligvis fejre, program for dette afventes, og i går udkom så jubilæumsbogen,
heri står der mange spændende fortællinger omkring sejlsport, der er facts omkring de danske sejlklubber, mange
beretninger, samt en hel masse spændende ting, bogen vil ligge på kontoret, dette skyldes at der kun er udleveret et
stk, så skulle man have lyst til at kigge i den, kan man mod kvittering låne den på kontoret.
Generalforsamlingen forløb fredeligt, dette er første gang i mange år, der var endda fredsvalg til de nye poster, om
dette skal tolkes som godt eller dårligt, det ved jeg egentligt ikke, det kan være begge veje, interessen er for
nedafgående, eller folk har været tilfredse med de folk der stillede op.
Jeg håber ikke det er det første, men unionen lider af det samme som ude omkring i landet, mangel, tid og lyst til
frivilligt arbejde.
I unionsøjemed oplever vi også det samme som i klubberne, store delvis anonyme kritikere af alt hvad der bliver gjort,
men ingen der stiller op til de forskellige poster, bare vil nyde og ikke yde.
Omkring diverse økonomiproblemer som har været fremme i pressen, så fik bestyrelsen et vink med en vognstang fra
medlemmerne, det er ikke godt nok, få bedre styr på pengene, genopret egenkapitalen inden 2015. Bliv bedre til at
kommunikerer ud til medlemmerne hvis i kan og gør for dem, det er ikke de lokale bestyrelser der nødvendigvis skal
stå for dette.
Prøvestenshavnen er på nuværende tidspunkt sat i stå p.g.a mangel på penge.
Vi har i bestyrelsen fundet frem til en procedure omkring de både i havnen der er problemer med, dem der ikke er
blevet fjernet og andre problemer, vi starter blot med at kontakte foreningen advokat og han indleder sammen med
vores sekretær en procedure, der sikrer at bådene forsvinder fra foreningen, uden at vi som bestyrelse og klub
påtager os et erstatningsansvar.
Debatten og sagen omkring forsikringsafgiften hvor regeringen foreslog forhøjelser af denne med 34 %, vil
undertegnede kalde en farce, her viste regeringen i den grad at deres forarbejde ikke var udført godt nok, den blev

gennemført på urigtige oplysninger, og vores minister, var hverken til at hugge eller stikke i, det er en ommer Helle,
Holger og Margrethe.
Der findes ikke mange sportsgrene der er pålagt med afgifter i den grad, tænk hvis der blev lagt skat på fodbolde, eller
støvler samt badebukser.
Forpagter havde i starten af året nogle økonomiske udfordringer i for af gæld til SSF, dette var naturligvis ikke
tilfredsstillende, og en udvalg tog et møde med forpagter. Her bad vi om et ordning omkring tilbagebetalingen, og den
forpagter kom med var ikke god nok, herfeter besluttede vi i bestyrelsen at sætte en tidsgrænse hvor pengene skulle
være tilbagebetalt. Det er med glæde at jeg kan meddele at forpagter har overholdt det aftalte og i dag er lige med
alle udgifter til foreningen.
Vi har i bestyrelsen startet en undersøgelse omkring vi gør noget ulovligt eller konkurrenceforvridende i og omkring
vores forpagteraftale, her er advokaten draget ind i sagen, det er Hellers sagen som naturligvis ligger i baghovedet
her, og vi vil til bund i juraen omkring dette.
Havn, Plads og klubhuse:
Vi nåede at få e totalrenoveret standermast tilbage i klubben inden standerhejsning, den var blevet eftergået for råd
og svamp, der desværre var fundet råd i den, og dette krævede en reparation af de større, desuden blev alle revner i
vores gamle mast fyldt op med Simsons, derefter blev den lakeret med Ekstreem coating på Hellers i Kastrup, dan de
kom op må jeg sige at den var blevet flot.
Nu står så tilbage at se om det virker, at vi ikke skal gøre noget ved den de næste 7‐8 år, andet end at efterse den sidst
på året.
Rundt omkring på pladsen er vores brandslukningsudstyr i form at ildslukkere blevet udskiftet til 6kg flasker som er
nemmere at håndtere.
Vi har fået 2 stk. hjertestartere installeret i klubben, en i skipperstuen samt en ude ved seniorhuset, der er blevet kørt
kurser i brugen af disse, og der er ingen tvivl om at det på sigt vil kunne være med til at redde menneskeliv.
Havnens skure blev gennemgået, og det var beskæmmende og se hvor mange skure der ikke blev vedligeholdt, en del
af disse er der taget hånd om, og der vil blive tages affære med alle de andre, i skal huske, det er jer der skal
vedligeholde jeres eget skur, skal derudover indskærpe for medlemmerne at det ikke er tilladt at bruge brandbæltet
med haveforeningen på nordre mole, ej heller at have gennemgang gennem skur ud til brandbæltet, dette vil blive
straffet.
Der er blevet indkøbt nye vinduer og døre til ungdoms, jolle og kajakhuset, disse afventer nu isætning efter at
forsikring har gennemgået huset.
På pladsen er der trukket nye kabler, og her i foråret vil det sidste strøm på søndre mole blive udført således at alle
igen kan komme ordentligt til strøm.
Ved medlemsmødet i klubhuset, bad bestyrelsen forsamlingen om tilladelse til at inddrage lokale kræfter omkring
renovering af molen, dette syntes forsamlingen var en god ide, det var ikke en beslutningsdygtig forsamling, men dog
en blandet masse af klubbens medlemmer, der her gav sin mening til kende.
Vi arbejder på sagen og forventer at opstarte arbejdet omkring renovering af nordre mole til efteråret, på dette
tidspunkt har vi også fået flere penge på kontoen.
Omkring beddingen, så var denne også oppe på mødet, her meddelte næstformanden de interesserede medlemmer
at de kunne booke et møde med 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor de så kunne spørge løs omkring beddingen, dette er
desværre ikke blevet booket.
Bestyrelsen fastholder vores forslag omkring nedlæggelse af beddingen, det er nu 2½ år siden at gruppen med
interesserede medlemmer til bevarelsen af beddingen, fik lov af generalforsamlingen til at undersøge konkret hvilke
krav der stilles til beddingen, hvad der kræves forsikringsmæssigt, miljømæssigt, arbejdsmæssigt, sidst men ikke
mindst økonomisk, og der er ikke kommet noget konkret.

I klubhuset var vi nødsaget til at investere i en ny moderne opvaskemaskine, dette blev gjort i samarbejde med
forpagter, og forpagterafgiften blev herefter sat op efter et møde.
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde blev tilbygningen diskuteret på ny, og bestyrelsen blev enige om en opstart på
byggeriet den 1‐10‐12 med slutdato den 27‐1‐13.
Som i alle ved så blev dette ikke tilfældet, der mangler stadig småting på den nye afdeling, og der mangler at blive
ombygget på de eksisterende toiletter.
Etape 2 med de gamle toiletrum forventet opstartet snarest, etape 1 er taget i drift rent toiletmæssigt, med en del
udvendige mangler.
Forsinkelserne skyldes mange ting, dels har vi ikke selv været skarpe nok til at holde håndværkerne til ilden, noget af
forarbejdet har ikke været godt nok fra vores side, sidst men ikke mindst har håndværkerne ikke kunne finde ud af at
arbejde i en kontinuerlig arbejdsgang, hvilket har været medvirkende til store diskussioner og forsinkelser.
Vi i bestyrelsen skal beklage at vi ikke har formået at styre det ordentligt igennem, hovedsagelig har det været mit
ansvar. Jeg syntes ikke at jeg vil komme med bortforklaringer, når man påtager sig en opgave, så gør man det med den
overbevisning at man kan føre det igennem, ellers skal man lære at sige nej.
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 fandt en yngre model af julemanden, festen var godt besøgt og vi hyggede os alle den dag, fastelavn havde hun
også sørget for kronerne til tøndeslagning, standerhal gik uden problemer, det samme gjaldt standerophal så tak
Hanne.
Pinsemorgen blev også en succes da Hanne og hendes medsøstre diskede op med morgenmad til diverse
gæstesejlere.
For de medlemmer der havde valgt at tage udenlands, her er der tale om Raa i Sverige, ja der var det også en dejlig
tur, i øvrigt i selskab med Lynetten.
Sejlerskolen:
Sæsonen 2012 var endnu en god sæson med mange elever og stor søgning især til sejlads i sejlbåd.
Der var heldigvis også tilmeldte til motorbåds hold så "Bollen" kom ud at sejle med elever.
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.
Familiesejladsen foregik i meget frisk vind med en afsluttende regnbyge med "rigeligt" med luft i.
Vores sejladsafdeling Basse og Mogens afviklede sejladsen sammen med Birgitte i sædvanlig god stil.
I September 2012 aflagde eleverne 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.
I den teoretiske del navigation var der 15 elever der bestod prøven hos Poul.
Efter vinterpause venter der endnu en travl sæson for sejlerskolen med 11 sejlbådshold og 1 motorbådshold.
Der er åbningsmøde for tilmeldte elever 13/4‐13 og ugen efter startes der op.
I kapsejladsafdelingen har vi genoptaget samarbejdet med Kastrup, Lynetten og Dragør omkring afholdelse af Amager
Cup. Vi var vært ved det første møde 3/4‐13.
Så til dem der har lyst til kapsejlads er der her en god mulighed.
Sejladsafdelingen vil i løbet af 2013 deltage i klubbens arrangementer bla. Ungdomsafdelingens klubmesterskab som
var en spændende oplevelse i 2012.
Sejladsafdelingen vil også være med ved afholdelse af torsdagssejladserne i samarbejde med Kastrup.
I 2012 blev SSF heller ikke snydt for medaljer ved nationale mesterskaber, ved Danmarksmesterskabet for X99 havde
SSF 2 deltagere på den Kastrupbåd der blev nummer 3 og dermed modtog bronze, det var Kristian Schaldemose og
Marc Wain, til DM i folkebåd i Faaborg, skulle vores 2011 danmarksmestre forsvare deres mesterskab, og indtil
sidstedagen var de med helt fremme, og de sluttede a point med nummer tre, hvilket var en båd fra Kastrup sejlet af
Kim Fogde, Clauz Henriksen fra Kastrup, samt Marc Wain fra SSF, en flot 4 plads til Michael Empacher, Jan Knudsen og
Brian Frisendal, så tillykke til dem, men et større tillykke til vore bronzevindere Kristian og Marc.

En stor tak til alle instruktører og alle som på mange måder hjælper til på sejlerskolen og i sejladsafdelingen skal lyde
både fra Jan og ikke mindst fra mig.
.
Ungdom og joller:
Ungdom havde som de andre år et vellykket pinsearrangement hvor en del sejlere deltog.
Afdelingen har haft besøg af trænerkapacitet fra unionen, han lovpriste vores måde at gøre tingene på, så noget må vi
jo gøre rigtigt.
Vi har fået tre nye unge instruktører i ungdom, den ene har taget det videre og tager nu rundt for DS og underviser
rundt i landet, pøj med det til de unge.
I afdelingen besluttede lederne at holde åbent i sommerferien men i forbindelse med tilmelding, en sommertur blev
også planlagt, dette vandt i denne omgang ikke så stort gehør, og det måtte aflyses pga. manglende tilmelding.
Vore ynglinge har dog sejlet en del i sommerferien, dette skyldes de unge har erhvervet sig duelighedsbeviser.
Vi havde 3 unge af sted til et Fevastævne i Svanemøllebugten, dette var en stor succes for deltagerne.
Ungdomslederen, et par instruktører og undertegnede havde møde med unionen omkring fornyelsen af
Ungdomsvenlig Sejlklub certificeringen, dette forløb til vores tilfredshed og vi er blevet godkendt igen, hvilket betyder
at SSF er den klub i landet der har været længst godkendt til ungdomsarbejde, tillykke med det.
Vores gummibåd i afdelingen, den røde vi i tidernes morgen modtog fra Trygfonden, er i så ringe stand efterhånden at
denne bør skiftes, det er også motoren der trænger.
Vi leder efter en god løsning til klubben.
Motorbåde og sikkerhed:
Som nævnt andetsteds så har vi fået 2 stk. hjertestartere hvilket er fanrtastisk for klubben og medlemmer, det skaber
lidt ekstra tryghed.
Vores nye redningstiger er blevet sat op og kan ses over hele havnen, dette øger også vores sikkerhed, og giver alle
mulighed for at komme op af havnen ved et fald.
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 og blad:
Efter et stort stykke arbejde samt megen snak frem og tilbage med det kongelige bibliotek, lykkedes det vores gamle
redaktør at få lagt alle SSFs klubblade ud på vores elektroniske medie, også kaldet hjemmesiden, det er meget
interessant læsning der forefindes, og jeg er ikke vidende om andre klubber i landet der har den slags liggende, hvis i
ikke har været inde og se det, er det bestemt et besøg værd.
Vores nye lille blad kom jo også på gaden, ganske flot layout, og nogle gode historier fra forskelligt godtfolk, jeg nyder
at læse det, når det kommer ind af døren, er dog af den indstilling at disse små fine artikler ligeså godt kunne være
lagt på hjemmesiden, her ville undertegnede læse dem inde.
Bestyrelsen næsten enstemmigt foreslår da også at man i fremtiden skal melde sig til på en liste for at få badet
tilsendt, man skal ikke melde fra men til, dette vil betyde en nedsættelse i udgifterne omkring trykkeriet, porto oh
andre bladrelaterede udgifter, det vil samtidig betyde at de medlemmer der ønsker bladet leveret, netop blot sal
melde sig til ordningen.
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. Den
elektroniske del af klubben nemlig hjemmesiden, den har vi snakket omkring nogle år nu, bestyrelsen har haft siden

oppe på et miniseminar internt, og nåede til den konklusion, at den har hvad vi skal bruge, og skulle der komme mere
til, ja så må vi blot installere dette, samt forny siden hen af vejen.
En forudsætning for at nogen af disse medier skal overleve, er vel at medlemmerne leverer historier billeder og alt
muligt andet som vi har lyst til at snakke omkring.
Med disse ord fremlægger jeg min beretning for generalforsamlingen.

Formandens beretning slut.

Dirigenten spurgte om der var nogle kommentarer til formandens beretning.
697 Mogens Fuglsang foreslog at, hvis slæbestedet blev nedlagt, skulle man spørge andre klubber om de havde brug
for en ny renoveret beddingvogn i stedet for bare at skrotte den.
Mogens ønskede også navnet på den unge mand, som er blevet udvalgt til at undervise for
DS i hele landet og han havde et forslag om, at dem der ønskede bladet kunne betale portoen for at få det sendt hjem
700 Sokkelund ønskede at vide om flere stikkontakter på søndre mole var med i planerne og han mente at bladet bare
kunne lægges i klubben til afhentning og derved kunne en masse penge spares.
901 Jørgen spurgte om der var ekstra omkostninger fordi byggeriet var trukket ud.
524 Jørgen mener vi har for store udgifter i forbindelse med restaurationen.
697 Mogens Fuglsang roste de fine redningsstiger, der er opsat i havnen, men savnede afmærkning på land og
spurgte om indgangspavilionen på terrassen skal være permanet.
342 Spørger om der kan laves et separat regnskab for restauranten.
Formanden svarer:
Beddingvognen bliver ikke bare skrottet, den vil blive forsøgt overgivet til en anden klub.
Afmærkning af stigerne på land er under udarbejdelse sammen med leverandøren.
Den unge mand heder Johan Søgård og det er en super ung gut.
Bladet, der er vel ikke nogen grund til at udsende det til medlemmer, der ikke ønsker det.
Stikkontakter på søndre mole er med i planerne.
Vi er ved at undersøge hvad restauranten koster SSF.
Byggeriet er vi blevet pålagt af kommunen at bygge og gøre handicapvenligt og der kommer ikke ekstraudgifter ud
over det budgetterede.
Der er endnu ikke taget endelig stilling til indgangen på terrassen.
Vi vil synliggøre regnskabet for restauranten lidt bedre, men man er velkommen til at komme på kontoret og få
uddybet det hvis det ønskes.
Formandens beretning blev sat til afstemning og vedtaget.

Punkt 3. Regnskab
SSFs ny reviser fra Info Revision blev præsenteret og regnskabet blev gennemgået af kassereren.
Dirigenten åbnede for spørgsmål til regnskabet.
Fra salen blev der spurgt til, hvad bestyrelsen havde tænkt sig med det forbehold som revisoren har taget for
ejendommens værdiansættelse, fordi lejekontrakten er tidsbegrænset og der ikke er afsat midler til nedrivning. Det
drejer sig om jura og ikke hvad medlemmerne mener, hvis ejendommen skal rives ned om nogle år.
Revisorer svarer: Vi tager dette forbehold fordi ejendommen ikke er værdisat af en ekstern valuar.

Jens Green udtaler at sandsynligheden for at sejlforeningen bliver nedlagt er lig 0.
Næstformanden svarer: Spørgsmålet er relevant og vi har drøftet det i bestyrelsen. Skal vi afsætte penge til en evt.
nedrivning af huset og rensning af hele grunden bliver der ikke penge til at drive sejlforeningen med. Vi ønsker lidt
mere tid til at gennemarbejde problem sammen med revisor og komme med et præcist til næste
regnskabsaflæggelse.
342 Jacob Thyge, ønskede en uddybning af bogføringen af restaurationens driftstilskud.
Kassereren svarer: Det har været problemer i forbindelse kontoføringen for at få det bedst muligt synliggjort, men det
bliver gjort mere synligt i den nye regnskabsform.
Dirigenten sendte regnskabet til afstemning og regnskabet blev godkendt enstemmigt.
Punkt 4. Budget
Budgettet blev fremlagt og gennemgået af Flemming og Niels på storskærmen.
Der var fra et par medlemmer et lille ønske om en større sammenlignelighed mellem årene og regnskabet.
Det blev oplyst at foreningens lån er afstemt med lejekontraktens løbetid
Dirigenten gav kassereren ordet for en vigtig bemærkning.
Kassereren gjorde forsamlingen opmærksom på, at alt i forbindelse med generalforsamlingen bliver
udsendt/offentliggjort på foreningens hjemmeside og at det i år var sidste gang der udleveres papir til
generalforsamlingen. Fremover vil det i stedet blive vist på skærmen i lokalet og herfra kan man følge med.
Ønsker medlemmer alligevel papir må det i forvejen bestilles hos bestyrelsen eller kassereren eller man må selv printe
det ud hjemmefra.
Punkt 5. Lovændringsforslag
Dirigenten gik herefter videre til lovforslag 1.
Formanden begrundede forslaget.
Der var ingen kommentarer til forslaget.
Forslaget blev vedtaget med 112 ja 11 nej og 0 blanke
Dirigenten gik videre til forslag 2, således at forsamlingen kunne stemme skriftligt på 2 forslag ad gangen.
Der var fra salen ønske om at der til forslaget tilføjes registreret revisor og at der også vælges en intern revisor.
Forslaget ændrede forslag blev vedtaget med 123 ja, 1 nej, 1 blank og 1 ugyldig.
Dirigenten gik videre til forslag 3.
Sekretæren forklarede grunden.
Forslaget blev vedtaget med 101 ja 27 nej
Dirigenten gik til forslag 4.
Efter en del debat for og imod forslaget gik dirigenten til afstemning
Forslaget blev ikke vedtaget med 30 ja 92 nej 4 blank.

Punkt 6. Andre forslag
Dirigenten gik til forslag 1.
Formanden motiverede forslaget.
Efter lidt debat trak bestyrelsen forslaget.
Dirigenten gik til forslag 2.

Dirigenten oplæste et ændringsforslag fra Jørgen, det lyder således: Undertegnede foreslår at udsætte afgørelsen til
næste generalforsamling.
Dirigenten afgjorde at det oprindelige forslag var mest vidtgående og der stemmes herom.
Midt i afstemningen foreslog et medlem skriftlig afstemning. Med en bemærkning om at ønsket om skriftlig
afstemning skal ske før afstemningen ændrede dirigenten alligevel afstemningen til at være skriftlig.
Forslaget blev forkastet med 52 ja 57 nej 10 blanke og 1 ugyldig.
Herefter blev ændringsforslaget trukket.
Dirigenten gik til forslag 3.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Dirigenten gik til forslag 4.
Forslaget gik til afstemning og blev forkastet med stort flertal.
Dirigenten gik til forslag 5.
Dirigenten oplæste Kents oprindelige forslag.
Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag som sekretæren motiverede.
Bestyrelsen lovede Kent at det ville blive indskrevet i foreningens hæfte Love og reglementer, herefter accepterede
Kent ændringsforslaget.
Ændringsforslaget gik til afstemning og blev vedtaget med stort flertal.
Dirigenten gik til forslag 6.
Efter nogen debat gik forslaget til afstemning og forslaget blev forkastet.

Dirigenten gik til forslag 7.
Efter lidt debat gik forslaget til afstemning, forslaget er vedtaget med stort flertal.

Punkt 7. Valg
På valg er:
Sekretær Poul Christensen, blev genvalgt.
Dirigenten spurgte om der var kandidater til posterne som havneudvalgsmedlem, og der var
John Jacobsen, Jørgen Valdsgaard, Jacob Gorm Hansen, Tom Høst og Alex Jensen. De 4 kandidater præsenterede sig
på talerstolen.
Flemming anbefaler Tom Høst som det ene havneudvalg.
Der stemmes om et havneudvalg for 2 år. Tom Høst blev valgt med 56 stemmer mod John med 29, jacob med 23 og
Jørgen og Alex med hver 4.
Flemming anbefaler John Jacobsen, det ene havneudvalg.
Der stemmes om et havneudvalg for 1 år. John blev valgt med 70 stemmer, mod Jacob med 27 og Jørgen med 5 og
Alex med 7.
Valg af aktivitetsleder, Joan Høst blev valgt.
Motorbåds og sikkerhedsrepræsentant vælges for 1 år. Flemming Von Wovern blev valgt for 1 år
Suppleant til bestyrelsen Niels Jørgen Axelsen blev genvalgt.
Valg af ekstern revisor, Info Revision blev valgt.

Valg af intern revisor, Brian Frisendahl blev valgt.
Kasserer Britta Scharf blev genvalgt.
Kasserersuppleant Lillian Green blev genvalgt.
Som Webredaktør blev Svend Erik Sokkelund

Punkt 8. Eventuelt
1092 William Thomassen synes vi har en fin klub og at vi tage vare på, at det er en småbådshavn og fortsætte med
det, men at vi måske skulle have nogle flere større pladser. William er ikke helt tilfreds med at han ikke kan få en
større plads i år, trods mange års anciennitet, hvorimod ny medlemmer med små både kan få plads meget hurtigt.
1026 Poul Erik har et stort ønske til alle med sejlskibe vil være venlig at stramme vant, stag og hal op, da det er til
meget stor irritation for andre når disse slår mod masten.
medlem 703 ønsker at der bliver gruset og ryddet om vinteren så klubben ikke bliver gjort ansvarlig for en
glatføreulykke på området.
635 Claus Rønnow fortæller at vi rigtig mange spændende medlemmer som går og laver rigtig mange spændende ting.
Vi har også en Færing som hedder Lewis. Lewis er en rigtig guttermand og der er ingen grænser for hvad Lewis kan.
Lewis har været med i havnesjakket og har gjort mange ting for foreningen.
Nu har sejlerskolen fået en fin gave af Lewis, nemlig nogle flotte bøjer i poleret messing.
Der var dog nogle betingelser med, der skulle refereres for dem til eleverne og de skulle være nypudsede.
624 Jørgen Zeinar opfordrede til at der blev lagt fliser i stedet for sten ud for restauranten, så det undgås at børn
smider stenene i havnen og på bådene.
Lillian siger tak til Hanne for tiden som festudvalg tillykke til Joan Høst som ny aktivitetsleder.
Ole mener den nye bygning er meget fin men mangler automatisk døråbning af hensyn tilkørestolsbrugere.
Den gamle redaktør siger tak for 19 år på posten og byder Svend Sokkelund velkommen og glæder sig over at det nu
er yngre medlemmer, der har overtaget posten.
Lewis spørger om hvor den gamle stander skal hænge og opfordrer til at den kommer til at hænge rigtigt.
Mogens mener det er forkasteligt at børnene for lov til at løbe rundt på broerne uden redningsvest,
Formanden kommenterer talerne.
Det bliver fortsat en småbådshavn, vi får nok ikke tilladelse til at uddybehavnen.
Der bliver både ryddet sne og saltet om vinteren.
Formanden takker for de flotte gaver fra Lewis og er sikker på at de nok skal blive brugt i undervisningen.
Til Jørgen, vi er opmærksomme på det med stenene og vi vil kigge på det.
Tillykke til Sokkelund som ny webredaktør, det bliver et stort arbejde der skal gøres.
Ole har ret, der skal automatiske dørpumper på indgangen.
Til Lewis, standeren skal sidde på væggen mod nord lige udenfor indgangen og vi skal nok sætte den
rigtigt.
Formanden for en afsluttende bemærkning.
Hanne, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig og du har altid gjort dit job godt.
Så har vi i dag et farvel til, jeg vil sige en institution i SSF, Poul Christensen har siddet som redaktør og senere på
hjemmesiden i 19 år. Jeg er så heldig at have Poul i bestyrelsen endnu, han er sekretær og jeg bestemt tænkt mig at
benytte mig af hans ekspertise og viden og jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde.

Også en afsked til Lars Fure fra havneudvalget efter flere års samarbejd. Lars er desværre ikke til stede, men der er
selvfølgelig også en erkendtlighed til ham.
Niels Fuglsang, vores motorbådsrepræsentant har desværre også måtte forlade bestyrelsen lidt hurtigt på grund af nyt
arbejde. Også en stor tak til ham, et kort men rigtig behageligt bekendtskab i bestyrelsen.
Dirigenten slutter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Formanden takker dirigenten og forsamlingen.
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