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Referat fra ordinær Generalforsamling i 
Sundby Sejlforening den 21. juni 2021 
 

Dagsorden iht. indkaldelsen 
 

1. Valg af dirigent 

Formanden Claus Brask Thomsen (731) bød velkommen og foreslog Søren Bødtker (921) som 

dirigent. Søren Bødtker blev valgt ved akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen skulle have været afholdt i 

marts måned, men på baggrund af covid-19, var den lovligt blevet udskudt. Det er også derfor, at 

generalforsamlingen bliver afholdt i Mødesalen i Markmandsgade 11, da vi kun lovligt må være ca. 

110 medlemmer i Sundby Sejlforenings klubhus, og bestyrelsen ikke ønsker at skulle afvise 

medlemmer pga. deltagerantallet. 

Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen 

var udsendt til tiden, og at forslag var modtaget rettidigt. 

Herefter blev Jimmie Beckerlee (899), John Hessing Simonsen (1313) og Lena Skov Andersen 

(960) valgt til stemmeudvalget. 

Der var 95 stemmeberettigede til stede i salen samt 2 B-medlemmer.  

Formanden fik ordet til beretningen. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden afholdt bestyrelsens beretning med mindeord over 5 afdøde medlemmer siden sidste 
generalforsamling, samt navnene på ni 25 års, syv 40 års, seks 50 års, og en 70 års jubilarer. 
 
Se den fulde beretning i særskilt dokument. 
 
Efterfølgende debat om beretningen: 

 
Hanne Nielsen (686) gjorde opmærksom på, at der ikke længere er noget sted at lægge 
haveaffald. 
 
Formanden tilkendegav, at bestyrelsen vil arbejde på at finde en løsning. 

 
Beretningen blev taget til efterretning med akklamation. 
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3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Formanden Claus Brask Thomsen fremlagde regnskabet (årsrapporten) for 2020, som var 

godkendt af revisoren med forbehold, da en ny lejekontrakt endnu ikke er godkendt af 

kommunen. Regnskabet var tilgængeligt på hjemmesiden. Samme sted er intern kritisk revisors 

påtegning tilgængelig. 

Medlemsindtægter er steget med 200.000 kr. 

Resultatet er på 37.000 kr. En forening som vores skal gerne gå i 0 kr. Et evt. overskud hensætter 

vi til nye projekter. 

Vi betaler arealleje til kommunen, men får det dækket af tilskud.  

Efterfølgende debat om regnskabet: 

Jørgen Zeiner (524) spurgte om, hvad den nye forpagter har deponeret og hvordan.  

Næstformanden svarede, at der er deponeret 6 måneders forpagtningsafgift kontant. 

Regnskabet blev herefter godkendt ved akklamation. 

4. Forelæggelse af budgettet for det igangværende år samt et estimat for det 

kommende år 

Formanden orienterede om, at budgettet og estimat er tilgængeligt via hjemmesiden. Herefter 

forelagde han det overordnede budget for 2021 samt et estimat for 2022. Budgettet er opdateret 

med resultatet efter de første 5 måneder, hvilket betyder at der er stor vished for at specielt de 

budgetterede indtægter kommer til at stemme med de realiserede indtægter ved årets udgang. 

Efterfølgende debat: 

Peter Pouplier (1474) spurgte, om hvad der er planlagt af investeringer i havn og bygninger i 2021. 

Formanden svarede, at der allerede er lavet store vedligeholdelsesopgaver i klubhuset samt ved 

reetablering af området ved den nedlagte bedding, og at der ikke er planlagt yderligere udover 

det, der er hensat til i ”bufferen” på 300.000 kr. Altså ingen større investeringer. Indtægter og 

udgifter fremskrives med inflationen. 

Budgettet blev herefter taget til efterretning ved håndsoprækning. 
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5. Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag 

Forslag 1: 

Geert Hansen (627) motiverede sit forslag om, at pladsleje fordeles over to indbetalinger tilpasset 

sejlsæsonen: ”Pladslejen betales halvårligt forud og skal være betalt senest 1. maj og 1. nov. Betalt 

pladsleje refunderes ikke ved opsigelse efter 1. juni eller 1. dec.” 

Forslaget blev motiveret med, at medlemmerne får fordelt udgifterne og at prisstigninger kan slå 

hurtigere igennem. Det forventes ikke at besværliggøre administrationen. 

Formanden frarådede at stemme for forslaget. Det vil medføre ekstra administration med to 

gange opkrævningsprocedurer og 2 gange rykkerprocedure. Desuden vil det betyde en besværlig 

periodisering ifm. regnskabsaflæggelsen. Medlemmerne kender opkrævningens størrelse fra år til 

år og må selv spare op til betalingen d. 1. februar. 

Forslaget blev forkastet med 2 stemmer for og 89 stemmer imod. 

Forslag 2: 

Jørgen Zeiner (524) foreslog: 

”Kapsejladsleder skal ikke være medlem af Bestyrelsen (ændring til § 15)” 

Forslaget blev motiveret med, at Kapsejladslederen ikke behøver at deltage i bestyrelsens øvrige 

arbejde. 

Formanden frarådede at stemme for forslaget. Det er vigtigt, at Kapsejladslederen er tæt på, hvor 

beslutninger tages. 

Forslaget blev forkastet med 12 stemmer for og 78 stemmer imod. 

6. Behandling af eventuelt indkomne andre forslag 

Bestyrelsen havde stillet to forslag til ændring af Reglement for Pladsen og Per Østergaard (929) 

fremlagde forslagene:  

Forslag 1: 

Grøn tekst er den ny tekst i forhold til den nuværende tekst i ordensreglementerne. 

Rød overstreget tekst er tekst, der skal slettes i forhold til den nuværende tekst i ordensreglementerne. 

§ 7 Kun A-medlemmer, der har fartøj på havnens område, har ret til at købe et grejskur (efterfølgende kaldet skur). 

Køb og salg af skure kan kun ske til og fra foreningen. Havneudvalget udarbejder hvert år en ny ekspektanceliste over 

medlemmer, der ønsker at købe skur. Placering på listen følger medlemmets anciennitet. For at blive optaget på den 

årlige ekspektanceliste skal ansøgning ske via foreningens hjemmeside mellem den 1. januar og 1. marts. Prisen på et 

skur fastsættes ved vurdering af havneudvalget, inden for en minimum- og en maksimumsats, som kan justeres hvert 
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andet år af bestyrelsen. Skuret skal være forsynet med nummer, som påsættes af havneudvalget. Det påhviler ejeren 

at vedligeholde skuret, dog leveres træbeskyttelsesmiddel af foreningen. Hvis skuret ikke er vedligeholdt, kan der 

efter påtale fra havneudvalget og en rimelig tidsfrist til at udbedre dette, ske en udbedring på foranledning af 

havneudvalget og for ejers regning. For skuret betales en årlig skurafgift, inkl. et brandforsikringsbidrag, der fastsættes 

af generalforsamlingen. Ved omlægning af pladsen kan bestyrelsen forlange skure flyttet til anden anvist plads uden 

udgift for det enkelte medlem. Hvert medlem kan højst disponere over to ét enkeltskure eller ét dobbeltskur, 

svarende til foreningens standardtegning. Har et medlem været uden fartøj i 3 år eller er overflyttet til B-medlem, har 

medlemmet pligt til at afhænde sit(sine) skur(e). Et A-medlem, der er folkepensionist, kan dog ansøge bestyrelsen om 

tilladelse til at fortsætte som ejer. Såfremt skuret(skurene) ikke er afhændet senest 3 måneder efter medlemskabets 

ophør, tilfalder skuret(skurene) og eventuelt indhold foreningen.  

Motivation: Ideen med de medlemsejede skure er at de skal bruges til opbevaring af grej, ikke som opholdsrum. 

Ligeledes må der ikke overnattes i skurene (myndighedskrav). En del skurejere vedligeholder ikke deres skure, hvorfor 

de forfalder, hvilket ikke er i nogens interesse. Der er mangel på skure, hvorfor det foreslås, at det fremover kun vil 

være muligt at købe ét skur (enkeltskur eller dobbeltskur) pr. medlem. Nuværende ejerskab berøres ikke. 

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal (1 stemte imod). 

Forslag 2:  

§ 8 Boldspil og lignende til gene for andre er forbudt på foreningens område. Permanent Overnatning i fartøjer på 

land og i skure er forbudt. Teltslagning uden tilladelse er forbudt. På landområdet kan der i perioden den 1. maj til den 

30. oktober placeres borde og bænke, hvis de ikke er til gene for passage og foreningsaktiviteter. De kan ikke 

reserveres, men må benyttes af alle også ikke medlemmer. Uden for dette tidsrum skal borde og bænke være fjernet 

fra områder, der er beregnet til placering af fartøjer.  

Motivation: Det er iht. myndighedskrav ikke tilladt at overnatte i fartøjer på land og i skure, hvorfor dette tydeliggøres 

i reglementet. Pga. stigende efterspørgsel på vinterpladser på land og deraf mangel på pladser ønskes det tydeliggjort 

at pladsen er beregnet til vinterpladser og ikke til cafeområder eller lignende. Ligeledes kan medlemmer ikke 

beslaglægge fællesarealer til private borde og bænke m.m. 

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal (2 stemte imod). 

Forslag 3: 

Per Østergaard motiverede bestyrelsens forslag om flere bådpladser i havnen  

Forslag 3a: Der ønskes en beslutning fra generalforsamlingen om hvorvidt bestyrelsen på en kommende 

generalforsamling skal stille et konkret specificeret forslag til øgning af antallet af bådpladser i havnen ved etablering 

af en eller flere flydebroer i søndre bassin.  

Forslag 3b: (Forslag 3b bortfalder, hvis forslag 3a forkastes) Hvis forslag 3a vedtages ønskes en tilkendegivelse af 

hvilken model bestyrelsen skal stille forslag om:  

A. En flydebro med fæste ud for den nedlagte bedding.  

B. Op til 3 flydebroer udlagt fra søndre mole.  

Motivation: Iht. tidligere generalforsamlingsbeslutning stiller bestyrelsen forslag om, at der arbejdes videre på at 

etablere flere bådpladser i Søndre Bassin. Forslag 3a afgør om vi skal arbejde videre med en løsning med en eller flere 

flydebroer. Forslag 3b er selvfølgelig ikke et 100% JA/NEJ spørgsmål, men vi beder om en tilkendegivelse (JA/NEJ) på 

hver af de 2 delspørgsmål. Afstemningen er kun vejledende, da det alene er analysen der spørges om på nuværende 

tidspunkt. Hvis medlemmerne stemmer NEJ til forslag 3a, behøver vi ikke at bruge mere tid på flydebroer. Ved at stille 

forslag 3b får havneudvalget afgjort om de skal udarbejde detaljerede forslag for begge eller kun for den ene løsning. 
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Et specificeret forslag kræver, at vi har modtaget tilbud og defineret et helt projekt, så det er en del arbejde, der skal 

gøres. Derfor ville det være rart kun at arbejde i detaljerne med et forslag. 

Debat om forslaget: 

Hanne Nielsen (686) opfordrer til skriftlig afstemning. 

Jimmie Beckerlee (899) er bange for, at udbygning af en mole i søndre bassin vil ødelægge vores 

attraktive beliggenhed og det gode miljø. 

Ib Petersen (42): I dag drejer det sig kun om at tilkendegive om bestyrelsen skal arbejde videre 

med projektet eller ej. 

Jørgen Zeiner (524) mener, at der skal undersøges mere om det økonomiske aspekt før der 

stemmes. 

Jørgen Valdsgaard (901) spurgte til ventetider på en plads i vandet. Søndre bassin bør bevares 

som det er. 

Lillian Green Jensen (473) syntes, der var lavet et godt arbejde, men man bør vente til den 

endelige lejekontrakt med kommunen er på plads. 

Dan Henning Jensen (171) Foreningens formål er at fremme sejlsporten. Ingen af de stillede 

forslag gør det bedre for medlemmerne. 

Rolf Unneland (949) berettede om SSF’s historie og smukke og charmerende havn. Vi skal værne 

om vores kultur. Håber at forslaget trækkes tilbage. 

Søren Bødtker (921) mange af talerne har ret og synes at søndre bassin skal bevares som det er. 

Søren Steffensen (2132) mener at det er godt med nytænkning og anbefaler at stemme ja. 

Dan Henning Jensen (171) opfordrer til at stemme nej. 

Henning Andersen (552) har i sine mange år i SSF haft mange gode oplevelser, der kun kan fås i en 

god havn. 

Jens Chr. Andersen (92) løsningen er ikke flere broer. Evt. søge at inddrage areal udenfor den 

eksisterende havn og på den måde udvikle SSF. 

Peter Pouplier (1474) er selv på venteliste. Syntes det vil være synd at ødelægge søndre bassin. 

William Thomassen (1092) ventede selv i 15 år, men syntes, det var det værd. Men af og til skal 

man måske tage diskussionen. 

Hanne Nielsen (686) går ind for at bevare søndre bassin uændret. 
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Jørgen Erik Jensen (494) der skal kun stemmes om der skal bruges mere tid. Diskussionen hører 

nok mere hjemme på et medlemsmøde. 

Herefter blev forslag 3a sat til afstemning. 24 stemte ja og 61 stemte nej.  

Havneudvalget og bestyrelsen vil herefter ikke arbejde videre med et projekt om at etablere 

flydebroer i søndre bassin. 

Dirigenten besluttede at tage debatten om forslag 4 og forslag 5 sammen, da begge forslag 

omhandler samme problematik. 

Forslag 4: 

Poul Bjørn Jensen (865)  

Det foreslås at ordlyden i opslag om ’Brug af elektricitet på SSF’s område’ ændres således: ”at det er bådejeren, der 

selv pålægges at trække stikket, når båden forlades med undtagelse, af tilfælde, hvor der pågår en vedligeholdelses 

ladning, der overstiger 24 timer. Bådejeren pålægges endvidere, at såfremt det trukne stik lægges på jorden, at sørge 

for vandtæt indpakning af stik, da standerens kontaktpunkter og stikkets, vil brænde væk, hvis et regnvådt stik i 

sættes.”  

Motivation: Forslag til ændring af opslag om trukne stik, fra strømstandere til vinteroplagte ubemandede både, 

fremsat af nyere medlem, hvor begrundelsen skulle være, at forhindre bådbrande. Da emnet ikke har været aktuelt 

det sidste halve århundrede, hvor der kun har været enkelte påsatte bådbrande på søndre plads, hvor et 

bestyrelsesmedlem var involveret. Vist nok ved midsommer. Der har dog også været et tilfælde, hvor en båd med 

gaskøleskab eksploderede i kanalen. Den var ikke overvåget, idet ejeren var på Mallorca. Erindrer ikke om landstrøm 

var tilsluttet her, men det er også uden betydning, idet batteriet alene uden 220 V tilslutning, mageligt kan sætte gang 

i sagerne. Der har i stedet været brand i skurene, men her er der ingen forslag om nedtagning og bortskaffelse af 

elforbindelser. 

Ændringsforslaget betyder, lempelser i ordlyden, således, at det nu er bådejeren der selv pålægges, at trække stikket, 

når båden forlades, med undtagelse, af tilfælde hvor der pågår en vedligeholdelses ladning der overstiger 24 timer. 

Det jo ikke er tilladt at opholde sig i båden om natten på land. Begrundelse: Bådejeren vil nu selv kunne foretage sjat-

ladninger ved behov, og således forlænge sit batteris levetid.  

Forslag 5: 

Ib Petersen (42)  

Nyt afsnit i Ordensreglement For Pladsen § 4: Et fartøj tilsluttet 220/230 volt landstrøm kan være uden opsyn ved 

opladning af akkumulatorer, hvis fartøjet benytter faste installationer, som er specielt beregnet til 220/230 volt 

spænding. 

Motivation: Akkumulatorer sulfaterer og bliver derved beskadiget, hvis de ikke oplades løbende med en pulslader eller 

switch-mode marinelader. Bestyrelsen har påbudt (vedtaget), at el-ledninger tilsluttet standere vil kunne fjernes uden 

varsel af havnemyndigheden. Til behandling af forslaget bedes bestyrelsen dokumentere påstanden: ”Der har i mange 

havne været flere bådbrande pga. fejl i den elektriske installation” (underforstået ved tilslutning af landstrøm). 

Ib Petersen tilføjede, at det anbefales af Søsportens Sikkerhedsråd. 
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Søren Bødtker (921) og Britt Bødtker (706) fremsatte følgende ændringsforslag: 

Der tilføjes følgende nye afsnit i ”Reglement for Pladsen”: 

Et fartøj tilsluttet 220/230 volt kan være uden opsyn ved opladning og vedligeholdelse af akkumulatorer, hvis der benyttes en 

moderne lader af typen IU0U (pulslader/switch-mode lader), der selv afbryder og går på vedligeholdelses tilstand, når batterierne 

er opladede.  

Poul Bjørn Jensen (865) og Ib Petersen (42) trak herefter deres to forslag. 

Ændringsforslaget fra Søren (921) og Britt Bødtker (706) blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Forslag 6:  

Peter Nyegaard Nissen medlemsnummer 1002 har efter opfordring af hans datter Klara Nyegaard Thorning følgende 

forslag til dagsordenen ved Sundby Sejlforenings generalforsamling mandag den 21. juni 2021: Legeplads havn Jeg vil 

gerne komme med det forslag, at der bliver lavet en ny legeplads. Jeg syntes, at det er ærgerligt at legepladsen er 

blevet så slidt og gammel. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre noget ved. Klatrevæggen på legepladsen er rådden 

og sidder løst. Roret man skal styre skibet med er røget af og stigen man kravler op af sidder ikke fast i jorden. Derfor 

ville jeg forslå, at legepladsen blev lavet lidt om og bliver lidt mere spændene og sjovere. Jeg forslår at vi måske kunne 

bruge et vis antal penge til at få lavet legepladsen om, og så må vi se hvad vi kan få ud af det. Jeg kunne rigtig godt 

tænke mig, at der måske kom nogle trampoliner, eller en hoppepude hvis det er muligt, eller få lavet en rutsje bane og 

et skib man kunne gå rundt på. Gyngerne på legepladsen syntes jeg er fine, og ellers syntes jeg at havnen er rigtig 

hyggelig og god. 

Peter Nissen (1002) kunne godt tænke sig, at legepladsen blev bedre vedligeholdt og muligvis 

lavet lidt mere spændende. 

Birgitte Akkermann (511) oplyste, at legepladsen kun er 13 år gammel og er gedigent lavet. 

Muligvis kunne klatrevæggen gøres bedre. 

Forslagsstilleren trak sit forslag, efter en tilkendegivelse fra bestyrelsen om, at der vil blive set 

på mulighederne. 

Forslag 7:  

Jørgen Zeiner (524) foreslår: 

”Det pålægges Bestyrelsen at vælge en ny Næstformand.” 

Dirigenten anførte, at dette forslag ikke kan behandles, da det er i modstrid med foreningens 

vedtægter idet det her fremgår, at det er bestyrelsen selv, der konstituerer sig med en 

næstformand. Forslaget blev derfor afvist. 

Forslag 8:  

Jørgen Zeiner (524) foreslår: 

”Bestyrelsen skal henlægge 400.000 kr. i februar til køb af en ny J/70 båd.” 
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Motivation: J/70 bruges meget og vi bør have flere. 

Formanden synes det er en god tanke, men det vil være uhensigtsmæssigt, hvis det pålægges 

bestyrelsen. Der arbejdes på at skaffe midler via fonde og sponsorer. 

Jimmie Beckerlee (899) synes også, at vi skal have flere J/70, men det skal ikke pålægges 

bestyrelsen. 

Ib Petersen (42) foreslår, at der oprettes en fond. 

Forslagsstilleren Jørgen Zeiner (524) ændrede herefter sit forslag til, at bestyrelsen opfordres til at 

arbejde for anskaffelsen af flere J/70. 

Dette blev enstemmigt vedtaget. 

Forslag 9:  

Jørgen Zeiner (524) foreslår: 

”Bestyrelsen/havneudvalget skal opstille regler for brugen af masteskur og bukke og håndhæve 

reglerne.” 

Motivation: Medlemmerne lader deres master ligge for længe på bukkene uden for masteskuret til 

gene for andre brugere. 

Per Østergaard (929) synes det er fint, at problemet beskrives, og der modtages gerne input. 

Jørgen Erik Jensen (494) forslår, at der laves nogle guidelines for brug af bukkene, evt. ved 

skiltning. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser 

Bestyrelsens forslag: 

Formanden oplyste, at bestyrelsen kun har forslag om størrelsen af årsgebyrerne vedrørende 

delebådene ”Blueberry” og Tally-Ho”, således at man skal betale 1.500 kr. om året, hvis man kun 

ønsker at anvende ”Blueberry” og 2.000 kr. om året, hvis man vil have mulighed for at anvende 

begge både. 

Forslaget blev vedtaget. 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Sekretær: Michael Svensson (1803) blev valgt. 
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Klubhus- og havnerepræsentant (valgt ulige år): Per Østergaard (929) blev genvalgt. 

Klubhus- og havnerepræsentant (valgt lige år): Torben Ryttergaard Nielsen (1820) blev valgt for 

en etårig periode, da Michael Svensson var fratrådt midt i perioden og i stedet valgt som sekretær. 

Motorbåds- og sikkerhedsrepræsentant: Tom Høst (528) blev genvalgt. 

Arrangementsleder: Helle Schougaard Wriedt (1700) blev genvalgt. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen samt andre tillidsposter 

Bestyrelsessuppleant: Jørgen Zeiner (524) blev valgt. 

Webredaktør: Martin Bregnhøi (1) blev genvalgt. 

Økonomimedhjælper: Kirsten Fraenkel (235) blev genvalgt. 

10. Valg af revisorer 

Statsautoriseret revisor: inforevision, statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt. 

Intern kritisk revisor: Brian Frisendahl (311) blev genvalgt. 

11. Eventuelt 

Ib Petersen (42): Hvis foreningen ønsker stativer flyttet, skal det betales af SSF. 

Grethe Schlichter (274) foreslår, at der ændres kode på toiletbygningerne. 

Svend Erik Sokkelund (700) foreslår, at SSF selv komposterer grønt affald. 

Jørgen Zeiner (524) oplyste, at han har kontakt til en evt. ny forpagter, hvis den nuværende ikke 

bliver ved. Han er jo gået ned 4 gange. 

Formanden tilkendegav, at kompostering er en god ide. 

Lillian Green Jensen (473) opfordrede bestyrelsen til at kigge på P-pladsen. 

Henning Andersen (552) undrer sig over, at det ikke er nævnt, at en båd fra SSF vandt sin klasse i 

”Sjælland Rundt”. 

Dirigenten afsluttede den formelle del af mødet.  

Formanden fik ordet og takkede dirigenten for veludført arbejde.  

Forsamlingen udråbte et trefoldigt SSF leve. 
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