
Referat af generalforsamling i SSF. 
Søndag d. 27. marts 2016 klokken 9.00. 

 

Formanden bød velkommen og foreslog Søren Bødtker som dirigent. Søren Bødtker blev valgt. 

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Herefter blev Ole Jensen, Aksel og Gert valgt som stemmetællere. 

Formanden fik ordet til beretningen. 

 

 

Formandens beretning. 

 

Siden sidste generalforsamling er følgende medlemmer afgået ved døden. 

 

Medlem nr. 832 Dennis Jørgensen 

Dennis er indmeldt 5-9-1968 og efter nogen tids sygdom afgået ved døden 28-4-2015, 75 år gammel.  Har 

tidligere sejlet en Skilsø 23 

 

Medlem nr. 568 Birthe Hansen 

Birthe blev indmeldt 9-9-1982, men er kommet her fra barnsben. Hun afgik ved døden på tragisk vis den 8-5-

2015 i en alder af 72 år. Birthe sejlede en LM 24, ”Tjalfe”, som blev købt inden hendes mand Erik døde. Hun 

holdt af at fiske og tage til Skanör for at samle rav på stranden  

 

Medlem nr. 982 Johnny Holger Jørgensen 

Johnny var indmeldt 16-8-73 og afgik ved døden efter længere tids sygdom den 4-6-2015, kun 58 år 

gammel. Han var ejer af motorbåden ”Minos”. 

 

Medlem nr. 744 Ole Wickmann Larsen 

Ole blev indmeldt i foreningen 2-4-1970 og afgik ved døden 2-9-2015, 68 år gammel, han havde sidst ejet 

båden ”Gl. fru Olsen” og senest en have. 

 

Medlem nr. 601 Kaj Sebens (Tapetserer Kaj) 

Kaj var indmeldt i SSF 9-12-1965 og nåede sidste år at fejre 50 års jubilæum.  

Han afgik ved døden 18-11-2015, 77 år gammel, efter nogen tids sygdom. Han har haft flere både - senest 

en mindre Marieholm og var medlem hos seniorerne. 

 

Medlem nr. 895 Per Bendt Jørgensen 

Han blev indmeldt 13-3-2003 og afgik pludselig ved døden 30-1-2016 kun 62 år gammel. Han var medlem 

hos seniorerne og af Kanonlauget. 

 

Medlem nr. 195 Frank Ambjørn Petersen 

Frank blev indmeldt 30-8-2012 og afgik ved døden 11-1-2016 kun 60 år gammel.    

 

 

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed. 

Æret være deres minde. 

 

Jubilarer: 

 

70 Års jubilar indmeldt i 1946 

 

Medlem nr. 184 Gert Rasmussen.  

Gert startede som junior og som piratjollesejler og sejlede med andre gennem mange år, og først senere 

købte han en maxi 99 og senest en maxi 77. Han har stadig sit skur på Nordre Mole, hvor der hygges ind 

imellem. 

 

 

 

 



60 års jubilar indmeldt 1956 

 

Medlem nr. 473 Lillian Green Jensen  

 

Lillian sejlede de første år juniorbåd, hvorefter hun – sammen med 7 andre – byggede piratjoller i det gamle 

klubhus på nordre plads. Blev gift med Jens og da børnene kom til, blev der sejlet spidsgatter, derefter en 

Bandholm 26 i 18 år, derefter en Ballade og de sidste 13 år en Hallberg Rassy 312 ”Peter Wessel” Efter der 

ikke bliver sejlet så meget nydes livet på båden og i det grønne oven for pladsen. Lillian er samtidig 

kassersuppleant og har lavet et meget stort arbejde hernede, og det skal hun have tak for. 

 

50 års jubilarer indmeldt i 1966 

 

Medlem nr.113 Kirsten Bech:  

Kirsten startede som junior, havde som yngre også båd med mand og børn. Senere sejlede hun meget med 

Rasmus, indtil båden blev solgt. Kirsten har i år fået en mindre sejlbåd, så hun igen kan komme på vandet - 

måske med børn og børnebørn. Kirsten er også deltager ved de årlige Old-boys konkurrencer. 

 

Medlem nr. 921 Søren Bødtker  

Søren startede også i juniorbåd, hvor han fik sit tilnavn ”Ballast” da han kunne bruges som hængegast hos 

de lidt mindre piger, han sejlede med. Søren blev gift med Britt, og de har i flere år haft en Maxi 999 med 

navnen ”Luna”, der bliver flittigt brugt.  

De fleste i SSF kender Søren, idet han snart i mange år har været vores dirigent ved generalforsamlingen. 

 

Medlem nr. 651 Karl Thorup 

Karl har en Larsen 34 ”Kisser”, som han selv har apteret, men inden da har han haft forskellige bådtyper 

startende med en lille spidsgatter, derefter folkebåd, en selvbygget Impala. Karl har i mange år været en af 

foreningens målere og deltaget som hjælper ved mange kapsejladser. Han er også medlem hos seniorerne. 

 

Medlem nr. 586 Bent J. Petersen  

Bent er ejer af en Bandholm 27 ”Radame” på nordre mole. Han har gennem årene haft andre både, været 

aktiv på kapsejladsbanen, haft jobbet som pladsmand i SSF og leder af sejlerskolen.  

 

 

40 års jubilarerne - indmeldt i 1976 

 

Medlem nr. 733 Kirsten Høiler Kanstrup 

Kirsten er ejer af en smuk Luffe 37 ”Safir”, der ligger på midtermolen. Hun  sejler Danmark tyndt med sønnen 

Lars-Erik og nogle søstærke katte. Tidligere sejlede Kirsten i en af Danmarks flotteste Folkebåde. 

 

Medlem nr. 184 Henrik Green Jensen 

Henrik startede som 9 årig med at sejle optimistjolle og senere Yngling. Har haft Europajolle, 505 jolle og 

senest en OK jolle. Han har også haft Folkebåd og sejlet en del kapsejlads. 

Han deltager i Old-boys sejladserne og er reserve på ”Tippe-tit”. Der bliver også sejlet og givet en stor hånd 

ved klargøring af ”Peter Wessel”. 

 

Medlem nr. 615 Birger Riis-Hansen 

Birger er ejer af en Viksund 25 ”Skibladniv”, der ligger på Nordre mole. Han har arbejdet på Lyngby Radio og 

undervist i brug af VHF i Sundby. 

 

Medlem nr. 925 Bjarne A. Larsen   

Bjarne, der er tømrer, har været lærer på sejlerskolen og været et flittigt medlem af havnesjakket gennem 

mange år. Han har for et par år siden afhændet sin båd, men har stadig sit skur.  

 

Medlem nr. 697 Mogens Fuglsang 

Mogens blev meldt ind i SSF, efter sønnen Lars var begyndt i juniorafdelingen, hvor han hjalp til sammen 

med andre forældre. Siden har han været – og er stadig - aktiv som dommer og hjælper i forbindelse med 

adskillige kapsejladser. Mogens sad også på et tidspunkt i bestyrelsen og er medlem hos seniorerne. 

 

 



Medlem nr. 147 Dan Stockmann 

Dan har mange år været ejer af ”Agnete” – en fin gammel kvase – der lå i Chr. Havns kanal om sommeren. 

Han er nu lærer på sejlerskolen og har en lille motorbåd, der bliver brugt til at fiske fra. Sejler tit til Saltholm 

med kajakken på slæb. 

 

Medlem nr. 1076 Verner Dvoracek  

Verner startede som Way-fair sejler på jollepladsen, herefter ejer af en Maxi  77 , hvorefter han købte en 

Albin-Nova ”Navigare”, som hans selv apterede. Sammen med Lya har han sejlet vidt omkring i danske, 

svenske og tyske farvande. Båden ligger på midtermolen og ser flot ud. 

 

Medlem nr. 92 Jens Chr. Andersen 

Jens er opvokset i Sundby Sejlforening, som søn af ”Gerty” Henning, og har i snart mange år sejlet i sin 

Polaris Drabant med navnet ”Fru And”, der ligger på søndre mole. 

 

Medlem nr. 432 Johnny Hedegaard  

Johnny er ejer af en Matros med navnet ”Tumlingen”, der ligger på Nordre mole. 

Han og bror Benny byggede selv deres både sammen med ”Gerty” Henning på Krimsvej.  

De lå først i Lynetten grundet pladsmangel i SSF. 

 

Medlem nr. 356 Ralf Jensen 

Ralf har ikke selv båd, men har gennem årene sejlet hver uge med Dan Jensen og Niels Jønsson 

 

 

25 års jubilarer indmeldt 1991 

 

Medlem nr. 1237 Lars-Erik H. Kanstrup 

Lars er medejer af den flotte Luffe 37 ”Safir”  , der ligger på midtermolen 

 

Medlem nr. 25 Reni Boe Jensen 

Reni har sammen med Edmund en Vindø 30 ”Frigg”, der ligger på Søndre Mole. 

 

Medlem nr. 1106 Alice Kligaard Albrehtsen  

Alice er gift med Stillads-Svend og nyder solen ved skuret og gåturene på havnens område med hunden.  

 

Medlem nr. 136 Sune Arne Methmann 

Sune startede som junior i ungdomsafdelingen og har som voksen- indtil for nylig - haft en Marieholm 26, 

som han nu har overdraget til forældrene Astrid og Lars.  

 

Medlem nr. 611 Sussi Heger 

Sussi har kommet her siden sin pure ungdom, men blev først meldt ind, da hun syntes, hun skulle have papir 

på, at hun kunne sejle. Hun sejler vandet tyndt sammen med Svend i deres dejlige Luffe 37, hvor også 

børnebørnene er flittige gæstesejlere. 

 

Medlem nr. 1133 Sonja Christensen 

Sonja er gift med slagter Villy og nyder livet ombord på deres Albin Vigen ”Søs”, der ligger på Nordre Mole. 

 

Medlem nr. 69 Finn Hjelm Hirshals  

Finn er ejer af en smuk Molich 10 meter ”Amalie”, der ligger på midtermolen, hvorfra der sejles en kapsejlads 

ind imellem. Ellers går turen til Roskildefjorden, hvor sommerhuset også skal passes. 

 

Medlem nr. 140 Ole Steen Peinow 

Ole er lærer på sejlerskolen og har sin Sagitta 6,1, der ligger søndre indermole.  

 

Jubilarerne længe leve. 

 

Så har jeg lige en tilføjelse, idet et afdød medlem på en tidligere generalforsamling har testamenteret 

foreningen 20.000 kr. Lennart Ingeman Larsen afgik ved døden 8-2-2014. Æret være hans minde. 

 

 



 

Formanden fortsatte: 

Generalforsamling bliver i år holdt lidt uheldigt, da påsken falder tidligt i år. 

Ifølge vores vedtægter skal den holdes i marts. Regnskabet kan ikke være klar før en uges tid før 

generalforsamlingen. Vi havde også diskuteret at holde den på en hverdag, det har man haft før, men det 

trak for længe ud, da folk skulle på arbejdet den efterfølgende dag. 

 

Efter en tid i bestyrelsen må jeg konstatere, vi er en klub med succes og har været det længe. Prøv at tænke 

på, vi har lidt over 300 bådpladser, men små 1000 medlemmer.    Vi har ventetid på at komme til 

undervisning i sejlads med skolebådene. Der er også ventetid på navigationsundervisning samt mange unge 

i syv forskellige jolle typer.Vi har også seniorer, der hygger sig i klubben, som arrangerer gode ture rundt i 

indland og udland.  Vi har medlemmer, der vedligeholder vores områder. Klubben har fem smukke kvinder, 

der frivilligt skriver vores medlemsblad. Og så har vi frivillige instruktører til at uddanne kommende sejlere i 

vores klub. Vi har medlemmer, der påtager sig det store arbejde, at arrangere store kapsejladser, senest 

Melges 24 kapsejlads. Jeg siger ikke, vi ikke kan gøre det bedre, men jeg mener, vi gør det godt. 

 

Havn og plads:                                                                                                                                                                                                                                     

I juli måned startede vi på, at alle gæster skulle betale havnepenge, også dem der bare lå tre - fire timer. 

Den gamle regel om, at man kunne ligge gratis i to timer, var der jo ingen, der overholdt, og vi havde ingen til 

at gå rundt med stopur. Man betaler nu ved anløb, som i andre havne.  Det har givet lidt debat i et par havne 

i nabolaget, men efter Amagerbladet havde et læserbrev omkring dette, er alle nu klar over det. 

Vi har også fået positive reaktioner på ordningen. Mange af vores øvrige gæster har været glade, nu kan de 

være overnattende gæstesejlere. Også nogle af vores egne både i havnen har nu den glæde, at ingen ligger 

på de røde pladser.                                                                                               Vi er jo en meget lille klub 

med meget få gæstepladser, de havnepenge der ikke kommer ind, skulle vi så hente hjem på anden vis.  

Vores regnskab C5 har som bekendt givet mange problemer, de skulle nu være overstået, men det kan ikke 

snakke sammen omkring havnepladser, skure, haver, osv. 

Derfor har vi fået et nyt havneprogram, der kan spille sammen med C5. Det gør, at bådpladser og 

lånepladser hurtigere kan gøres klar og uddeles.   

Vi havde et DM i Melges 24 i foreningen i år, der var mange, der deltog og var behjælpelig med mange ting. 

Det vil Jan nok sige noget mere om. Det gav jo lidt rokering i havnen, og vi havde lukket for gæstesejlere i en 

uge.  

  

Det var ikke den bedste sommer, vi havde. Der var mange, der ikke kom på de store ture i år. Vores 

havnepenge løb dog op i små hundrede tusinde, et par tusinde mere end 2014  på trods af vejret. I maj – 

juni måned kom der ganske få gæster. Vi havde også lukket havnen i en uge i august, da vi havde 

kapsejlads. Jeg regnede med max tres tusinde. Jeg tror, at det, at der var plads til overnattende 

gæstesejlerne i år, var med til at give det store udslag. 

Vi har kørt en retssag over en bådejer, der ikke betaler. Den har vi vundet, og den skal nu forkyndes i 

fogedretten. Det giver nogle problemer, da manden bor på Mallorca.  

Vi prøver nu at sælge en anden båd med de samme problemer. Vi har haft en vurderingsmand til at syne 

båden, den er vurderet til ingen penge. Vi vil derfor prøve at sælge den. 

  

Igen i år får vi skiftet nogle pæle i havnen, og i den forbindelse vil vi nok få 4-5 bredere pladser.  På 

midtermolen påtænker vi at bruge letmetalstiger, som kan fjernes om vinteren. 

 

Klubhus og bygninger: 

Toiletter: der arbejdes på to alternativer, renovering af de gamle, eller to nye. Jeg tror, havneudvalget vælger 

at opføre nye bygninger, de er ikke helt færdige med beregningerne, men vi har fået forskellige tilbud hjem, 

og det vil der blive taget stilling til i bestyrelsen. 

Toiletter i klubhuset bliver nu tilgængeligt for medlemmerne, man skal bruge de samme nøglebrikker som 

man bruger til porten, når restauranten er lukket. Alternativ kodesystem med talsystem. 

Der er indkøbt en følgebåd til ungdom og kapsejlads. Den gamle havde for mange skavanker, der ikke var 

værd at reparere.  

I år blev de fleste jollevogne, flyttet længere ind på pladsen for at vanskeligøre tyveri. Og der har ikke været 

tyveri fra dette sted mig bekendt – det er et forsøg i år, og det ser ud til at fungere.  

Bestyrelsen vil hæve frihavnsbetaling til 40 kr. i år. Det skal dække udgift til vand strøm og renovation, og det 

bliver jo ikke billigere. 



Skure skal man jo selv vedligeholde. Når jeg går en tur på pladsen, kan jeg se nogle af vores medlemmer 

overholder det, men-men der er også en del, der godt kunne bruge en kærlig hånd. 

Havneudvalget havde en rundtur på pladsen. Der var nogle både, der ikke havde sikre stativer til bådene. De 

har fået en skrivelse fra havneudvalget om at bringe det i orden, så det må jeg gå ud fra, er sket. 

Vi påtænker at male gule afmærkninger ved klubhuset ud mod kanalen. Der er mange, der er begyndt at 

parkere langs kanten. 

Nattevagterne er også i år et problem, vi klarer det dog med hundevagt ind til videre. Det at have hundevagt 

er bare dobbelt så dyrt som en ikke gået vagt. Det kunne jo være man kunne få en anden til at gå sin vagt 

for et mindre beløb. Vagtlokalet er ellers et hyggeligt sted, der er kaffe, fjernsyn og hyggeligt samvær med 

andre medlemmer. 

 

Klubhus: 

Det ser ud til det lige går med brandmyndighedernes krav om, der kun må være 150 personer i lokalet. 

Jeg vil ligesom sidste år give ordet til sejladschef og senere til ungdomsleder. 

 

 

Sejlerskole og kapsejlads: 

Jan fortæller, at 2015 har været endnu en god sæson på sejlerskolen, hvor der var rigtig mange elever. Der 

var helt fyldt op på sejlbådene, og der var to hold til motorbåden. I september aflagde alle elever, der skulle 

til eksamen, prøve, og alle bestod. I vinterens løb har der ligeledes været afholdt navigationskursus samt 

tovværkskursus, det sidste endog med tilføjelse af et ekstra kursus. Som et ekstra tilbud afholdt Claus 

Rønnov kurser med temaet: ”Hjælp jeg har fået båd” med mange deltagere. Det vil formentlig blive gentaget 

senere på sæsonen. Endvidere har Ib Petersen taget initiativ til sejlerskoletræf for tidligere elever på 

sejlerskolen. Der har været mange spændende emner på programmet. 

Nu venter endnu en travl sæson med ni tilmeldte hold til sejlbådene og to hold til motorbåden. En anden 

kommende arbejdsopgave vil være at få afsluttet den påbegyndte certificering af sejlerskolen. 

Der vil være åbningsmøde d. 9. april, og sejlerskolen vil starte op umiddelbart herefter. 

 

Kapsejladsafdelingen har deltaget i alle klubbens arrangementer og ligeledes i kapsejladserne om torsdagen 

i Kastrup Sejlklub. Der har også været deltagelse på Dansk Sejlunions klubkonference, hvor der var 

mulighed for at snakke med andre klubber. SSF har endvidere været vært ved Melges 24 åbent DM sidste år 

med deltagelse af 26 både fra fire nationer. Da arrangementet viste sig at ligge på samme tid som afholdelse 

af ironman, gav det en del udfordringer. At det alligevel blev en stor succes, skyldtes de mange frivillige 

hjælpere. Tusind tak til alle som fik det til at lykkes. Også stor tak til instruktører på sejlerskolen og til alle 

som hjælper til ved kapsejladser. 

 

Ungdom og joller: 

Der har været meget vind i den forgangne sæson, så juniorerne har kunnet prøve kræfter, og der har også 

været en del aflysninger til følge.  

Christian har stået for reparation af den ene yngling med hjælp fra flere juniorer, så sæsonen starter med to 

sejlklare både. Den ene følgebåd er slidt op og bliver nu skiftet ud med den nyindkøbte. 

Der er nu blevet indmeldt en del piger i Ungdomsafdelingen, hvilket har givet en helt anden stemning. Man 

har også forsøgt sig med diplomsejlads, og nogle af pigerne har allerede taget de to første. Nu afventes det, 

at drengene følger efter. 

Den nye ynglingemast til Y24 kommer snart og skal rigges til, og der er store forventninger til den nye 

følgebåd. Endvidere står vi for at skulle recertificeres som ungdomsvenlig sejlklub. Det bliver så tredje gang 

under Lenas kommando, så det bliver formentlig uden de store problemer. Der er også overvejelser om at 

deltage i kapsejladser i den kommende sæson, men det giver en del udfordringer at få optimistjollerne i god 

nok stand. 

Som følge af sammenlægningerne på fritidshjemsområdet er vi fortsat i dialog med kommunen. 

Lena slutter af med en opfordring til alle medlemmer om at hjælpe til i afdelingen. Der er mange opgaver, 

som skal varetages f. eks. mangler der bådsmænd til følgebåde og andre både, hjælp til diverse 

reparationer, til at skrive ansøgninger til sponsorater osv. 

 

Herefter åbner dirigenten for kommentarer til beretningen. 

 

42 Ib Petersen oplyser, at Tuborgfonden gav 50.000 til finansiering af den nu kasserede følgebåd og 

opfordrer til, at man gør brug af sådanne muligheder. 

 



Beretningen blev herefter godkendt. 

 

 

3. Regnskab. 

 

Elin starter med at oplyse, at det vil være umuligt at søge Tuborgfonden som følge af en tidligere økonomisk 

tvist. 

 

Regnskabet har været fremlagt på nettet, og Elin er klar til at svare på de spørgsmål, som måtte komme. 

Medlem nr. 821 udtrykker stor ros til Elin for det overskuelige regnskab.  Medlemmet vil høre, om regnskabet 

er revideret i henhold til god offentlig revisionsskik, idet det ikke er påtegnet som sådan. Hun påpeger, at 

revisionspåtegningen er forkert, og at vi skal kontakte revisionsfirmaet, for at få det bragt i orden. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Budget. 

 

Tom fremlægger det budget for 2016, som blev vedtaget på generalforsamlingen i marts måned 2015 samt 

det reviderede budget for 2016. Det vil blive lagt ud på hjemmesiden. 

I den forbindelse oplyses at det er aftalt, at forpagtningsaftalen skal genforhandles kort efter 

generalforsamlingen, og at det fremlagte budget danner grundlag for bestyrelsens forslag om samme 

kontingentsatser som før. 

 

Dirigenten åbner for spørgsmål til budgettet. 

916 Flemming påpeger, at det er budget for 2017, vi skal have fremlagt og ikke det reviderede budget 2016.  

Tom svarer, at der ikke er lavet budget for 2017. 

Herefter opfordrer forsamlingen bestyrelsen til at fremlægge budgettet for det efterfølgende år på 

generalforsamlingen fremover.  

 

5. Lovændringsforslag. 

 

Dirigenten konstaterer, at der er indkommet en lang række forslag, men at kun et enkelt er 

lovændringsforslag, og derfor det vi starter med. 

 

Dirigenten opridser reglerne for behandling af lovændringsforslag og andre forslag, og vi går videre til forslag 

4, som er lovændringsforslaget. 

 

Forslag 4. 

Dirigenten læser lovændringsforslaget op, hvorefter ordet gives til forslagsstilleren medlem nr. 61 Jørgen 

Rasmussen, som ønsker sine bemærkninger ført til referat uden omsvøb. 

 

”Motiveringen har stået i bladet, og jeg kan lige så godt sige, at lovændringsforslaget har aktuel betydning for 

det senere forslag, som handler om, at pladsmanden i en forsøgsperiode på et år, skal udføre en daglig 

arbejdsseddel. Det er sådan jvf. vedtægternes § 17, så er det bestyrelsen, som suverænt bestemmer, om de 

vil være med til det her, medmindre vi får en ændring af vedtægterne. Hvis ikke vi får denne her ændring af 

vedtægterne, så kan bestyrelsen sige nej til, at de vil medvirke til en arbejdsseddel, men vi kan godt stemme 

om det andet forslag alligevel, men hvis vi vedtager det her, så er bestyrelsen forpligtet til at medvirke til det. 

Jeg har nogle supplerende bemærkninger i forhold til det, som jeg har motiveret med i bladet og sådan 

indledningsvis så vil jeg da sige, Sundby Sejl er et dejligt sted at være medlem, Sundby Sejl skal også være 

et godt sted at være ansat i f. eks. som pladsmand. Vore ansatte skal have rimelige og gode arbejdsforhold. 

Sundby Sejl skal også være et sted, hvor vi kan debattere, hvor meninger kan brydes, uanset hvor 

forskellige holdningerne er. En ordentlig tone, men debatten skal af den grund heller ikke være helt tandløs 

eller uden kant. Og ud fra alle disse hensyn skal og bør vi også kunne diskutere pladsmandens 

arbejdsopgaver, da han får en løn på 475.000 årligt. Det bør under ingen omstændigheder være et 

tabuemne, og alligevel så fornemmer jeg, at det er et meget tabubelagt emne for bestyrelsen. Og hvorfor nu 

det? Jo, for det er måske sådan, at mit forslag om pladsmandens løn og arbejdsvilkår ikke alene er rettet 

mod pladsmanden, men i lige så høj grad er kritisk rettet mod bestyrelsen, de tidligere bestyrelser og måske 

kommende bestyrelser. For hvad er det for arbejdsopgaver bestyrelsen gennem tiden har hældt ud over 

pladsmanden. Har de brugt ham som skraldespand til det, de selv skulle tage ansvaret for. Er pladsmanden 



pålagt arbejdsopgaver, som han måske ikke har haft de rette kvalifikationer til at udføre, så det er gået galt 

med større økonomiske tab og udgifter for foreningen og dermed i sidste ende for medlemmerne. Min 

vurdering er, at det absolut ikke kan udelukkes, at det forholder sig sådan. I den forbindelse skal kritikken 

ikke alene rettes mod pladsmanden, for han har ikke kunnet sige nej til bestyrelsen. Kritikken skal også 

rettes mod bestyrelsen, som har pålagt ham de opgaver, hvor pladsmandens kvalifikationer ikke har slået til 

og hvor man i stedet skulle have lyttet til professionel rådgivning. Mit forslag i dag til vedtægtsændring af § 

17 begrundes desuden i flg. At vi som medlemmer nu må tage hul på at få en større gennemsigtighed i det 

arbejde, pladsmanden udfører til daglig, at vi får en indsigt i, hvilke arbejdsopgaver bestyrelsen og det 

enkelte bestyrelsesmedlem pålægger pladsmanden, at pladsmanden på sin arbejdsseddel, som vi senere 

skal stemme om i dag, naturligvis skal notere, hvilke arbejdsopgaver, han er pålagt og af hvem. En 

arbejdsseddel vil vise pladsmandens daglige arbejde, så vi senere luge ud i evt. overflødige ting eller 

omlægge til andre og mere vigtige opgaver. Desuden vil bestyrelsen også få et arbejdsredskab til at styre 

pladsmandens daglige arbejde, og ikke mindst vil vi ………. i forhold til bestyrelsen forstå, at bestyrelsen 

med større omtanke så måske vil tænke sig godt om i forhold til, hvilke arbejdsopgaver pladsmanden 

pålægges. Er der senere kritik, så kan ansvaret føres tilbage til rette personer. Når jeg læser vores referater, 

så går det ikke helt godt i Sundby Sejlforening. Økonomien skranter og alderssammensætningen er skæv 

med en overvægt af mange ældre, desuden mister vi medlemmer. Bestyrelsen arbejder med disse 

problemer og roser dem, men i forbindelse med lønudgiften til pladsmanden vil jeg holde det op mod andre 

økonomiske problemer i foreningen. Udskiftningen til en ny toiletbygning på Søndre og Nordre mole er af 

økonomiske grunde sat på stand by, måske vil der i stedet ske en renovering af de gamle toiletbygninger og 

øget rengøring. Og tre ældre medlemmer, som har søgt om nedsat kontingent, har fået afslag begrundet i 

foreningens dårlige økonomi. Når økonomien er dårlig, er det også godt og i orden at bestyrelsen tager det, 

men for mig at se er det måske småpenge med hensyn til nedsat kontingent. Derfor, når økonomien er så 

dårlig, at vi ser på de småpenge, er det min opfattelse, at det også er tvingende nødvendigt allerede nu at 

tage en diskussion om, hvad vi får for den halve million kroner, vi hvert år har i udgift til vores pladsmand. 

Den diskussion bliver vi alligevel tvunget til at tage om et år eller to, og så er økonomien måske blevet 

forværret. Lad os tage diskussionen nu, lad os være på forkant med situationen, rettidig omhu, som det også 

kaldes, men det vi sætter i gang i dag, det får vi alligevel først glæde af om et år eller to. Første skridt til at vi 

kommer i gang nu, det er, at vi stemmer ja til denne vedtægtsændring af § 17, så vi får gennemsigtighed i 

pladsmandens daglige arbejdsopgaver, og de opgaver han bliver pålagt af bestyrelsen. Et ja og en 

vedtagelse af dette forslag vil allerede nu sende et signal og en gevinst ved, at opklaring vil finde sted for alle 

parter, og bestyrelsen har min tilladelse til at stemme ja til forslaget og nok ikke så overraskende, men min 

anbefaling er, at medlemmerne nede i salen også stemmer et stort ja til forslaget. Jeg anmoder om en 

skriftlig afstemning.” 

 

 

Dirigenten giver ordet videre til bestyrelsen for kommentarer. 

Formanden orienterer om, hvordan arbejdsopgaverne til daglig aftales med pladsmanden. Endvidere 

henvises til en arbejdsplan udarbejdet af den tidligere formand Ib Petersen, som beskriver arbejdsopgaverne 

alle ugens dage. Arbejdsplanen er stadig i brug. 

John gør klart, at bestyrelsen betragter lovforslaget som et mistillidsvotum og agter at træde tilbage, hvis det 

bliver vedtaget. 

916 Flemming husker, da pladsmanden blev ansat. Dengang var der forhandlinger med 3F, så Kim er blevet 

ansat til overenskomstmæssig løn. Man bør vælge nogle nye bestyrelsesmedlemmer, hvis man ellers er 

utilfreds. 

929 Per Østergård opfordrer til, at forslaget trækkes tilbage. Han mener ikke, den beskrevne budgetramme 

for pladsmandens løn er korrekt, og at det derfor virker useriøst. Det bør endvidere overvejes, at forslaget i 

det hele taget kan give problemer på længere sigt i forhold til kommende forpagtere, som ikke ønsker 

offentlighed om aftaler. Hvis forslaget ikke trækkes, vil der komme et andet forslag om lidt. 

525 Jørgen Zeiner mener, det er forkert, at vinterstilladser skal godkendes af pladsmanden. 

William Thomassen mener, at nu er det for meget Christiania og demokrati helt ude i hegnet. Bestyrelsen 

skal kunne sondere og tage beslutninger, som ikke angår hele forsamlingen. William foreslår, at forslaget 

bliver taget af bordet eller stemmes ned. 

Elin oplyser, at 475.000 ikke er pladsmandens løn, idet Joan Høst er ansat 4 timer om ugen, der ud over er 

der løn til pladsmanden samt forsikringer, som er nødvendige ved ansættelsesforhold. Ydermere får 

kasseren ikke løn, men et lille honorar. 

 

Dirigenten lægger op til afstemning og præciserer, at et ja til forslaget samtidig er et mistillidsvotum til den 

siddende bestyrelse. 



Der er 143 stemmeberettigede fremmødte. 

Stemmerne fordelte sig på følgende måde: Ja: 5    Nej:124   Ugyldige: 3    Blanke: 7 

Forslaget er faldet. 

 

6.Andre forslag.  

 

Forslag 1. 

Dirigenten oplæser bestyrelsens forslag og giver ordet videre til havneudvalget for kommentarer. 

Tom begrunder forslaget med, at det ikke er fair, at medlemmer uden plads i havnen skal betale halv takst af 

gæstesejlere. I stedet vil bestyrelsen fastsætte taksten. 

Der stemmes om forslaget. 

Forslaget vedtages. 

 

Forslag 2. 

Dirigenten oplæser bestyrelsens forslag og giver ordet til bestyrelsen.  

 

Tom begrunder forslaget med, at bådejere kan få tildelt pladser tidligere, og at det samtidig forbedrer 

foreningens økonomi. 

916 Flemming foreslår en mindre ændring af ordlyden, således at ordene ”hvert år” udgår, så forslaget giver 

bedre mening. Ingen har noget mod den lille ændring. 

535 Claus Rønnov har en tilføjelse og et forslag til bestyrelsen. Han kunne godt tænke sig en lignende 

ændring gældende for lånepladser, så de mennesker, der har behov for lånepladser, også tidligere på året 

kan få den tildelt, så man slipper for den lange ventetid. 528 Tom fra havneudvalget forstår ikke helt 

forslaget, idet der ikke er en speciel ansøgningsliste til lånepladser. Som det er nu, skal det meddeles 

havneudvalget senest 1. juni, hvis man ikke skal bruge sin bådplads. 

Claus svarer, at han har en teori om, at man ved det før 1. juni og derfor kan meddele det før denne dato. 

Dirigenten går til afstemning og forslaget vedtages. 

 

Forslag 3. 

Dirigenten oplæser forslaget, som er stillet af bestyrelsen og omhandler en stigning af pladslejen til 240 kr. 

pr. påbegyndt kvm. Ingen ønsker ordet for kommentarer. 

Forslaget bliver vedtaget. 

 

Forslag 5. 

Dirigenten oplæser forslaget og åbner for kommentarer. 

Svend Erik Sokkelund anfører, at hjemmeside plus blad er sat til 50.000 i budgettet, og at vi har et problem, 

hvis budgettet for bladet er på 55.000. 

Der viser sig at være lidt uklarhed om de nøjagtige tal. 

473 Lillian Green fortæller, at de tidligere problemer med bladets lay-out er løst, idet et medlem, Pernille 

Kleinert har tilbudt sin hjælp. 

Dirigenten foreslår, at vi under alle omstændigheder afsætter 55.000 til bladet. 

Herefter går vi til afstemning. 

Forslaget vedtages. 

 

Forslag 6. 

Dirigenten oplæser forslaget og giver ordet videre til forslagsstilleren. 

901 Jørgen Valdsgaard anfører, at vore indtægter i 2015 sammenholdt med indtægterne i 2014 ikke er 

steget, selv om gæstesejlere nu skulle betale ved anløb. Den nye ordning har også givet problemer og givet 

os et dårligt ry. Hvis forslaget vedtages vil det samtidig være en lettelse m.h.t. opkrævning af havneafgift. 

42 Ib Petersen har altid været imod, at vi fjernede de to timer, man kunne ligge frit. Det er dårligt naboskab. 

Han anbefaler, vi stemmer ja til Jørgens forslag. 

801 John Jacobsen mener, det er det samme i andre klubber, hvor man også skal betale ved anløb. 

148 Bertel mener ikke, vi skal være konfliktsky. Det er en beslutning, vi har truffet på et lovligt grundlag, som 

har givet anledning til en ballade og som ikke har noget med godt naboskab at gøre. 

700 Sokkelund har besøgt Tunø og glædet sig over et stort skilt, som oplyste tidsrummet, hvor man kunne 

ligge gratis. 

528 Tom Høst fortæller, at det i bestyrelsen er tanken, at der først gås runde efter kl. 14. 

901 Jørgen synes så lige så godt, man så kan gøre det officielt og mener heller ikke, vi mister penge på 

forslaget.  



929 Per Østergård foreslår, at Jørgen trækker forslaget, og at vi afventer, hvordan det går med det nye 

betalingssystem. Man kunne overveje en betalingsmåde, som på Flakfortet med to forskellige priser. 

William Thomassen efterlyser, at vi ikke altid tænker i økonomi men udviser lidt større generøsitet. 

Dirigenten konstaterer, at der ikke er flere kommentarer og går videre til afstemning.  

Forslaget bliver nedstemt. 

Dirigenten lægger op til, at bestyrelsen kan arbejde videre med modellen med to takster. Det anbefales af 

forsamlingen 

 

Forslag 7. 

Dirigenten oplæser forslaget og åbner for kommentarer. 

342 Jacob Thyge vil gerne fortælle lidt om Blueberry. For at kunne sejle på båden skal man have et gyldigt 

duelighedsbevis, være medlem af SSF, deltage i vedligeholdelsen samt betale et beløb. Blueberry er et godt 

initiativ i klubben i bestræbelserne på at fastholde nye medlemmer, og den giver overskud, hvis man ser på 

økonomien omkring den. 

42 Ib Petersen er enig med Jacob i, at det er et fint projekt. Han har afholdt et sejlerskoletræf om Blueberry 

med mange interesserede, også med interesse fra vores naboklub.  

815 Britta Scharff kan se, at der i år har været et betragteligt underskud for regnskabet for Blueberry, men at 

båden bl.a. i 2013 og 2014 gav overskud. Hvis vi opkræver plads- og skurleje for båden, vil det være 

momsbelagt og kan ikke trækkes fra. 

620 Dorthe Alvang har sejlet på Blueberry og bakker op om båden og lignende projekter. 

Det er værd at overveje det samlede overskud til klubben og ikke kun se det økonomiske aspekt. 

Jørgen svarer, at han intet har imod Blueberry, men synes det er rimeligt at betale pladsleje, når man 

optager en plads. 

Herefter vælger Jørgen at trække forslaget. 

 

Forslag 8. 

Dirigenten oplæser forslaget. 

Forslaget trækkes. 

 

Forslag 9. 

Dirigenten oplæser forslaget og giver ordet videre til forslagsstilleren. 

61 Jørgen Rasmussen mener, det er en god ide, at pladsmanden laver en daglig arbejdsseddel. 

Pladsmandens arbejdsopgaver bør ikke være tabubelagt. Som det er nu, er det suverænt bestyrelsen som 

bestemmer, om de vil medvirke til forslaget. Selv om den siddende bestyrelse ikke vil, kommer der nye 

bestyrelsesmedlemmer senere i dag, som måske er mere lydhøre. Forslaget fastholdes. 

929 Per Østergård har et forslag i følge forretningsorden: ” Generalforsamlingen udtrykker tillid til 

bestyrelsens udførelse af ledelsesansvar og går til næste forslag”. Dirigenten er enig. Bestyrelsen har 

tidligere sat deres kandidatur på prøve og har fået forsamlingens opbakning til, at det er bestyrelsen, der 

fortsat behandler disse spørgsmål. Der er derfor intet at stemme om og forsamlingen går videre til næste 

forslag.  

Formanden oplæser herefter en fungerende plan for pladsmandens opgaver og opfordrer Jørgen til at 

komme ind på kontoret, hvis der er opgaver, der ønskes udført. Det vil ofte være muligt at lave aftaler med 

Kim, og hjælp fra medlemmer vil være kærkomment. 

 

Forslag 10.  

Dirigenten læser forslaget op. 

Forslaget bliver afvist, da forslagsstilleren ikke er til stede, men Tom fra havneudvalget nævner, at forslaget 

tages til efterretning i bestyrelsen, og at der vil blive kigget på det. 

 

Forslag11. 

Forslaget afvises, da forslagsstilleren ikke er til stede. 

 

Forslag 12. 

Dirigenten oplæser forslaget og giver ordet til forslagsstilleren. 

13 Richardt Johansen vil gerne være med til et forsøgsprojekt, hvor vi laver loppemarked. Det vil skabe mere 

sammenhold og hjælpe på foreningens økonomi. 

Tom oplyser, at der den første lørdag i maj altid afholdes standerhejsning. 

341 Steffen synes, det er et godt forslag, men kan ikke forstå den økonomiske gevinst ved projektet. 

Forslagsstilleren svarer, at han gerne vil reklamere i byen, så vi kan få betalende stadepladser. 



524 Jørgen Zeiner kan ikke forstå, hvorfor hans forslag ikke kommer på. 

Dirigenten svarer, at de ikke er glemt, men kommer senere. 

Lillian fortæller, at vi i forvejen har et loppemarked, som det er svært at fylde op. 

921 Søren Bødtker mener, det kan give problemer i forhold til håndteringen af både, hvis der er loppemarked 

på pladsen. 

Dirigenten sætter forslaget til afstemning. 

Forslaget forkastes. 

 

Forslag 13. 

Dirigenten oplæser forslaget og åbner for kommentarer fra forsamlingen. 

815 Britta Scharff forklarer, hvorfor kontorets åbningstider er fastlagt på den måde, med skiftevis lige og 

ulige uger. 

686 Hanne Nielsen har et ændringsforslag, således at vi tager højde for helligdagene. 

Tom Høst synes det er en fordel, at kontoret har åbent to torsdage i træk af hensyn til folkene på kontoret. 

697 Mogens Fuglsang forudser, der bliver kludder i det, hvis vi rykker rundt i forhold til helligdagene.     

Tom spørger, om der overhovedet er behov for at ændre åbningstiderne, da der i forvejen rykkes rundt af 

hensyn til helligdagene. 

Forsamlingen beder om afslutning og dirigenten spørger, om forslaget fastholdes. 

Forslaget trækkes tilbage. 

 

Forslag 14. 

Dirigenten oplæser forslaget og giver ordet til forslagsstiller. 

Jørgen Zeiner motiverer sit forslag. Han ønsker, SSF fortsat vil være et godt sted at være og at vore områder 

fremstår pænt. Endvidere foreslås en forpagtningsafgift på 45.000 månedligt. 

Formanden mener, man skal respektere de aftaler, bestyrelsen har lavet med forpagter. Han mener ikke, 

disse emner skal bringes til afstemning, da det hører under bestyrelsens arbejdsområder. 

Der ønskes afslutning fra salen og ordet gives til Jørgen for afsluttende bemærkninger. 

Jørgen foreslår, at de øgede indtægter bruges til forbedrede toiletforhold. 

1027 Fritz Meinecke forstår ikke, at forslaget overhovedet bliver debatteret, da det jo står i vore vedtægter, at 

det er bestyrelsen, som aftaler med forpagter. 

Dirigenten konstaterer, at forslaget er vedtægtsstridigt og derfor falder. 

 

Forslag 15. 

Dirigenten oplæser forslaget og giver ordet til forslagsstiller. 

Jørgen Zeiner er ikke tilfreds med renholdelsesstandarden på klubhusets udvendige toiletter, men foreslår i 

stedet, at der etableres nye toiletter på det sted, hvor havnekontoret findes i dag. 

929 Per Østergård forstår ikke logikken i forslaget, idet de nuværende toiletter, der forefindes i foreningen, er 

placeret hensigtsmæssigt. 

706 Britt Bødtker opfordrer til, at forslaget trækkes, idet bestyrelsen netop er i gang med arbejdet med at 

forbedre toiletforholdene. 

William Thomassen ser gerne, at man afklarer det med bestyrelsen, inden man stiller forslag til afstemning 

på generalforsamlingen. 

Mogens Fuglsang anbefaler, at man taget kontakt til bestyrelsen, hvis man har gode ideer til udførelse og 

ikke bringer det op på en generalforsamling. 

921 har en kommentar til forslaget om nye toiletbygninger. Han understreger, at hvis forslaget om nye 

toiletbygninger bliver vedtaget, vil bestyrelsen være bundet af den beslutning med helt uoverskuelige 

økonomiske konsekvenser til følge. 

Forslagsstilleren giver udtryk for, at han fastholder forslaget. 

Ib Petersen har lige besigtiget toiletterne og synes ikke, de lugter grimt. 

Dirigenten gik over til afstemning 

Forslaget blev nedstemt. 

 

Forslag 16. 

Dirigenten oplæser forslaget og giver ordet til forslagsstilleren for motivering. 

Jørgen mener, vi godt kan forhøje pælepengene, når vi sammenholder os med andre havne og med, hvad 

det i øvrigt koster. Det vil kunne betale, for de udgifter vi har i forbindelse med etablering af bredere pladser. 

Tom Høst fra havneudvalget er enig i, at det er en af de muligheder, vi har, men som forslaget foreligger, bør 

det stemmes ned eller tages af bordet. 



Dirigenten foreslår, at forslaget i stedet får karakter af en henstilling til bestyrelsen om at arbejde videre med 

en løsning. 

Forslagsstilleren er tilfreds med den løsning og trækker forslaget. 

 

Forslag 17. 

Dirigenten læser forslaget op og ordet gives til forslagsstiller for motivering. 

Jørgen Zeiner synes, det er en god ide, at vi alle betaler et årligt beløb, så vi har penge til udskiftning af 

spunsvægge i havnen fremover. 

Der forlanges afslutning fra salen. 

Lillian Green påpeger, at det koster dyrt i udmeldte medlemmer, hver gang vi opkræver ekstra kontingent. 

235 Kirsten Frankel sætter pris på, at der er så mange forskellige typer medlemmer i SSF og frygter, det vil 

ændre sig, hvis vi forhøjer kontingentet. 

Forslaget trækkes og i stedet henstilles det til bestyrelsen at tage højde for økonomien i forbindelse med 

renovering af havnemolerne. 

 

Forslag 18. 

Udgår. 

 

Forslag 19. 

Dirigenten læser forslaget op og giver ordet til forslagsstilleren. 

Jørgen Zeiner mener ikke, der skal ligge små motorbåde på pladser, hvor der i stedet kan ligge større 

sejlbåde. 

Jens Green oplyser, at Jørgen Zeiner fik sin plads fordi han havde anciennitet til den. 

Tom Høst forklarer, at både bliver flyttet i det omfang, pladsudnyttelsen kan optimeres. 

1027 Fritz Meinicke anbefaler Jørgen at læse vedtægterne inden forslagene stilles. I vedtægterne står, at det 

medlem med den største anciennitet skal have bådpladsen. 

Der forlanges afslutning fra salen. 

Forslaget bliver ændret til en henstilling til bestyrelsen om at fordele pladserne på den bedste måde. 

 

Forslag 20. 

Forslaget trækkes tilbage. 

 

7.Valg. 

 

Dirigenten åbner for næste punkt. 

Formand John Jacobsen modtager ikke genvalg. 

Dirigenten spørger, om bestyrelsen har forslag til formandsemne, og bestyrelsen anbefaler Jørgen Jensen. 

Jørgen har været inviteret til flere bestyrelsesmøder. 

Dirigenten spørger forsamlingen, om der er andre emner til posten. Det er ikke tilfældet. 

Jørgen inviteres til at fortælle lidt om sig selv. 

794 Jørgen Jensen takker for ordet. 

 

 

Tale til generalforsamlingen 

 

Tja her står jeg, -56 år- for nogen ukendt, for andre kendt som Jørgen, for andre er jeg kendt som lille 

Jørgen.. 

 

For mig startede det en sommeraften i 1970, da jeg som 10 årig var så heldig at blive meldt ind i 

juniorafdelingen. Det blev mit andet hjem, og jeg levede praktisk talt hernede 5 ud af 7 ugedage 

 

Faktisk er det Søren, vores dirigent der lærte mig at sejle. Jeg var en meget aktiv junior, og Søren følte sig 

nok lidt forpligtet til at tage mig med til kapsejlads dengang. Jeg var som sagt lille, og Søren, som han sagde, 

var bange for, at jeg skulle ryge med skøderne ud gennem blokkene 

 

Jeg tog med på alle sommerferieturene med Juniorerne og blev bådsmand som 14 årig på EINAR YD31 og 

holdt af at undervise og sejle kapsejlads i weekenderne, og til aftenmatcherne, her og i Kastrup. 

Senere blev jeg ungdomsleder for ynglingebådene og begyndte at sejle kapsejlads, som våd forgast, i 

Dracula, den gule Yngling på pladsen ved slæbestedet, med Claus og Axel Brask. Vi trænede året rundt og 



har sammen med bl.a. Kim Steffensen og Jan Knudsen og deres besætninger repræsenteret klubben ved 

VM’r og sejladser mange steder i verden. Også mange Sjælland rundt har jeg sejlet, bl.a. med Commander 

31’ren ”Majbritt” 

 

Da jeg blev i slut tyverne fik jeg familie, -fik 4 børn og hus, og der blev ikke megen tid til at sejle 

  

Men da børnene blev større og jeg som 40 årig fik mulighed for at sejle Old Boys, blev jeg fast deltager ved 

dette ”vores uofficielle klubmesterskab”. Min lyst til sejlads og undervisning blev igen tændt, og jeg er i dag 

underviser på vores aktive sejlerskole, hvor den ene af mine piger og min kone er startet som elever 

 

Drømmen om egen båd fik nyt liv for 1 ½ år siden, da min kone syntes, det var en god ide, at vi købte en båd 

(en båd Henrik Green havde fundet på nettet). Via min store anciennitet er det lykkedes mig og min kone at 

få plads i havnen til vores dejlige båd, på midtermolen nr. 165. Det er et stort mål der er gået opfyldelse 

 

Vi har haft låneplads i Lynetten, der på mange måder er en dejlig havn, men det er jo som at spille på det 

svenske landshold, når man nu synes, at man hører til i Sundby 

 

Sundby har altid stået for noget særligt for mig, og jeg mærker en indre ro, når jeg kommer herned, så da jeg 

for ca. et halvt år siden blev opfordret til at stille op som formand, synes jeg, det var på sin plads at betale 

tilbage, for alt det jeg har fået og oplevet hernede, så det er egentlig bagrunden for at jeg står her i dag 

 

Min ballast ud over at sejle kommer fra mine mange år som chef i store virksomheder, senest 9 år som 

produktionschef i Coloplast, der er en verdensomspændende kateter, stomi og sårplaster producent. Den 

ballast, jeg har fået som chef, håber jeg kan blive til gavn for klubben 

 

Sundby sejlforening er jo en mangfoldig forening, hvilket jeg finder værdifuldt, med sejlere, motorbådssejlere, 

fiskere, seniorer, ungdomsafdeling, sejlerskole, søndre mole, midter mole, nordre mole, skure, haver, osv., 

og vi hører sammen i et fællesskab – en forening - der binder os sammen, og vi ved jo alle, at det er noget 

særligt at være Sundbyer.  

 

At støtte op og hjælpe med at sikre en fremtid for Sundby, og den rigtig gode stemning der jo til overmål 

findes i denne dejlige oase, er et ydmygt mål for mig at hjælpe med at sikre, således at vi kan nyde dette 

særlige miljø mange år fremover. 

 

Jørgen vælges til formand. 

 

Sejladschefen Jan Lauridsen genvælges. 

Ungdoms- og jolleleder Lena Skov Andersen genvælges. 

Havneudvalgsmedlem Jesper Lorents genvælges. 

Havneudvalgsmedlem Steen Lykkebo genopstiller ikke. I stedet vælges Claus Brask Thomsen. Claus er 

tidligere junior og har i mange år ejet den gule yngling Dracula, der mest står på land. Han har nu en Accent 

26, sammen med sin kone Jannie, der også er tidligere junior. Båden ligger på midtermolen. Claus vil gå ind 

i bestyrelsesarbejdet med     Ildhu og støtte op om arbejdet i foreningen. 

Suppleant Per Østergård genvælges. 

Intern revisor genvælges. 

Statsautoriseret eller registreret revisor: inforevision fortsætter. 

Forsamlingen takker den afgående formand for indsatsen. 

 

8. Eventuelt 

 

Dirigenten præciserer, at under dette punkt kan alt debatteres, intet kan besluttes, og man skal tale pænt til 

hinanden. 

511 Birgitte Akkerman husker fra medlemsmødet, at der ville blive indhentet tilbud på beskæring af træer, 

men der er intet sket. 

John Jacobsen svarer, at det ikke er glemt. 

Mogens Fuglsang mener at have hørt, at Jørgen Valdsgaard vil gå af, men det benægtes af Jørgen. 

635 Claus Rønnov er ked af de ubehagelige forslag, der har været oppe på generalforsamlingen. Han 

mener, der ligger frustrationer bag som følge manglende kendskab til bestyrelsens arbejde og kritiserer 



referaterne for at være intetsigende og ydermere for at blive offentliggjort for sent. Bestyrelsen tager det til 

efterretning. 

Anne Katrine vil gerne gøre reklame for et klubmesterskab, som finder sted d. 3. -4. september. Hun sidder i 

en gruppe, som nytænker det kendte Old Boys arrangement, og der bliver mulighed for, at alle aldersgrupper 

kan deltage. 

1054 Michael Frankel synes vores hjemmeside er kedelig og mangler kontinuitet. Foreslår en debatside. I 

øvrigt takkes flere af forslagsstillerne for spild af tid. 

700 Sokkelund svarer, at der arbejdes med, at en del af websitet formentlig bliver et lukket site for 

medlemmer, hvor man kan logge sig ind og skabe en bredere debat. Han mener også, vi kan få en del 

praktisk arbejde fra hånden i foreningen, hvis vi arbejder sammen om opgaverne. 

686 Hanne Nielsen er glad for vores hjemmeside, men har svært ved at finde ud af det. Hun henstiller til, at 

websitet bliver forenklet, så alle kan være med. 

350 Levi Zakariasen synes ikke, det er nødvendigt at lukke hele havnen af ved et arrangement, som det vi 

havde i sommer. Endvidere er hans skur råddent og taget i dårlig stand, og han ser ingen mening i, at han 

selv skal vedligeholde det, når det er så dårligt. 

555 Jesper Lorents svarer, at det er under overvejelse, at SSF overtaget vedligeholdelsen af skurtagene, da 

det ligger uden for de flestes kompetence at reparere dem. 

944 Jan svarer Levis, at han synes, forløbet i sommer ved kapsejladsen var OK. 

42 Ib anbefaler sæsonens sidste sejlerskoletræf. 

921 Søren forsøger at afklare, om man ejer eller lejer sit skur. Han mener, man ejer det. 

350 mener, at hans skur er lejet. 

921 Søren er uenig og henviser til foreningens love. 

Birgitte Akkerman beder bestyrelsen tage stilling til reparation af hynderne på stolene i pejsestuen. Hun har 

tidligere indhentet tilbud og sendt til bestyrelsen. 

William Thomassen peger på, at der ligger gode energier og et stort engagement bag de mange forslag. Det 

er vigtigt, at alle medlemmer kan komme med synspunkter og ideer, og at bestyrelsen er i stand til at 

opfange de gode energier. 

John Jacobsen foreslår, at gode ideer skrives ned og lægges i postkassen til kontoret. 

 

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Bødtker     Britt Bødtker 
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