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Referat af SSF generalforsamling.
Søndag den 25 marts 2018 klokken 9:00

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog Søren Bødtker som dirigent. Søren Bødtker blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at de
indkommende forslag var kommet til tiden. Herefter blev A889 Karin Sonne, A815 Britta Scharff og
A697 Mogens Fuglsang valgt som stemmeudvalg. Der var 93 stemmeberettigede til stede.
Formanden fik ordet til beretningen.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Siden sidste generalforsamling har foreningen mistet 6 medlemmer:
Leo Jensen (268) – blev indmeldt 14/10 1960 og afgik ved døden 7/5 2017 90 år gammel. Leo
kendte vi som en stille person, der var med i det gamle havnesjak, der mødtes hver morgen og fik
repareret og bygget nyt rundt på havnen.
Tove Nyland Andersen (1226) var indmeldt 14/9 1967 og afgik ved døden 4/8 2017 efter nogen
tids svær sygdom. Tove var lige fyldt 80 år og fik sidste år sin 50 års nål. Tove cyklede til det
sidste på havnen og nød frokost og kaffe med damerne på Søndre mole. Tove var medlem hos
seniorerne.
Lis Woltemath (1143) var indmeldt 30/6 1977 og afgik ved døden 9/1 2018 86 år gammel. Lis fik
sin 40 års nål ved sidste generalforsamling. Hun var kommet her fra hun var ung og sejlede
sammen med Tage og børnene René og Lotte, der begge sejlede i ungdomsafdelingen. Lis var
aktiv hos seniorerne.
Per Malmquist (437), kaldet Valby Per, blev indmeldt 25/8 2005 og afgik ved døden 28/1 2018 75
år gammel. Per var ejer af en motorbåd, der lå i SSF om vinteren og i Valby Bådelaug om
sommeren, indtil han for nogle år siden fik vandplads i Sundby. Båden blev solgt sidste sommer
grundet sygdom og Per var aktiv i Kanonlauget samt hos seniorerne
Lars Fure (633) blev indmeldt 22/7 2005 og afgik ved døden 3/2 2018 kun 47 år gammel. Lars var
medlem af bestyrelsen i nogle år og var med i hele opstarten af projekt ”Blueberry”, hvor han var
tilknyttet til sin alt for tidlige død.
Grethe Jacobsen (862) blev indmeldt 6/2 1975 af afgik ved døden 9/2 2018 87 år gammel efter
kort tids sygdom. Grethe var kendt af rigtig mange i Sundby og var med til at oprette og bygge
Sejlklubben Lynetten for 40 år siden sammen med sin mand Preben Vognmand. Hun har været
aktiv i mange sammenhænge, f.eks. har hun skrevet mange af sangene i vort sanghæfte, digtet

Tlf.: 32 59 35 80

www.sundby-sejlforening.dk

E-mail: ssf@sundby-sejlforening.dk

BankNordik Reg.nr.: 6506 Kontonr.: 3050513512

Giro.: 705 6516

helt frem til sidste afriggergilde, været med i bladudvalget, været meget aktiv hos seniorerne og
deltaget i alle arrangementer lige til det sidste.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed. Æret være deres minde.

Jubilarer ved generalforsamlingen 2018:

70 års
Medl. 421 Mogens Petersen indmeldt 2/7 1948.
Mogens blev indmeldt som 14-årig og har sejlet rigtig meget siden – de sidste mange år i sin
MAMBA 29 Carina, der ligger på midtermolen og den bliver luftet næsten hver dag hele sommeren
og der sejles altid for sejl.

50 års
Medl. 55 Bent Bødtker blev indmeldt 29/2 1968
Bent har motorbåden Karina, der ligger på yderst på nordre mole
Medl. 788 Søren Cronqvist blev indmeldt 25/4 1968
Søren har tidl. haft en LM 24 båd i havnen, men p.t. uden båd
Medl. 635 Claus Rønnow Larsen blev indmeldt 30/5 1968
Claus har været meget aktiv i foreningen gennem mange år, som lærer på sejlerskolen,
underviser, fortæller og rundviser for nye medlemmer, medforfatter på 90 års bogen og meget
andet.
Han er ejer af Bandholm 27eren LIV sammen med Karin, og der sejles ofte ud fra pladsen på
midtermolen.
Medl. 801 John Jacobsen John blev indmeldt 20/6 1968
John startede med at sejle jolle, siden meget andet f.eks. den flotte jernbåd Amigo, som han - i
starten af sin pensionsalder - sejlede ned gennem Europas floder og langt rundt i Middelhavet.
John var formand i et par år, men grundet helbredet overdrog han dette job til Jørgen Jensen og
nyder nu sommeren med Ingrid i deres LM 27 med udsigt over hele søndre bassin.
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Medl. 824 Hans Erland Olsen kaldet Bornholmer Hans
Hans var for år en del år tilbage lærer på sejlerskolen og en aktiv ungdomsleder, dengang kaldet
”juniorleder” og han har i mange år sejlet sin Drabant, der lå yderst på midtermolen. Hans har i dag
ikke båd.
Medl. 825 Dan Knudsen; Dan blev indmeldt 15/8 1968
Dan har i mange år sejlet sin IF’er Quibra, der blev solgt sidste sommer. Han nød i mange
sæsoner at være lærer for optimisterne og hjalp med kapsejlads. Nu sejler han med nogle af
vennerne hver tirsdag og så passer han sin lille have på søndre mole.
Medl. 1260 Søren Christensen blev indmeldt 15/8 1968
Søren har været A-medlem i mange år, men de sidste år har han været B-medlem
Medl. 125 Hardy W. Burckel blev indmeldt 3/10 1968
Hardy har tidligere sejlet en flot W-båd indtil han fik sin Fandango 32, som han har sejlet
Middelhavet tyndt med og har haft en del gamle medlemmer med som gaster.
Hardy er samtidig en dygtig kajakroer, så det er nemt at gå fra søndre ydermole til kajakklubben.

40 års
Medl.563 Jens Lykke Nielsen blev indmeldt 13/4 1978
Jens nyder liver med gode bekendte på havnen og har sin LM 27 Andersine liggende på
midtermolen.
Medl. 770 Tage Bøgh Jensen blev indmeldt 17/8 78
Tage har tidl. haft en fiskejolle på nordre mole, hvor han stadig har sit skur og sin gang også hos
seniorerne.
Medl. 794 Lars Lindsby blev indmeldt 24/8 78
Lars startede som meget ung med en fiskejolle, og fik sit duelighedsbevis i en Spækhugger. Han
har p.t. ikke egen båd.
Medl. 283 Bent Mortensen blev indmeldt 8/9 78
Bent er ejer af en Karina 20.
Medl. 873 Edmund Robert Hansen blev indmeldt 14/9 78
Edmund har sammen med fruen i mange år nydt livet på søndre mole og på havet i den flotte
sejlbåd Frigg, der– grundet helbredet – blev solgt sidste sommer.
Medl. 717 Aksel Byrdal blev indmeldt 12/10 78
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Aksel har i mange år sejlet med sin store motorbåd, og nydt udsigten over havnen fra pladsen nær
ved slæbestedet, indtil den blev solgt for få år siden.
Medl. 115 Bjørn Lindegård Wahlsten blev indmeldt 30/11 78
Bjørn har en Drabant 22, der har vinterplads på land i SSF.
Medl. 190 Jens Henning Larsen blev indmeldt 7/12 78
Jens bor i Sverige og har p.t. ingen båd i havnen.

25 års
Medl. 316 Boris Borregård Rasmussen blev indmeldt 25/6 93
Boris har p. t. ingen båd.
Medl. 1212 Keld Håkon L. Jørgensen blev indmeldt 17/5 93
Keld er kommet mange år på havnen med gode venner, indtil han blev meldt ind i foreningen i
1993. Nu nyder han hyggen hos seniorerne.
Medl. 1221 Jette Buus Nielsen blev indmeldt 17/7 1993
Jette er kommet meget mere end 25 år i foreningen, men blev først meldt ind i 1993. Jette er aktivt
medlem af seniorerne.

Beretning
Jeg nævnte sidste år at min ambition er at medlemsmødet om efteråret skal danne inspiration til
bestyrelsen om hvad medlemmerne i SSF har af tanker og ønsker, til hvordan fremtiden skal tegne
sig i vores dejlige forening, og derigennem have indflydelse på hvad bestyrelsen prioriterer.
Generalforsamlingen danner så grundlag for bestyrelsen, til at fortælle om hvad der så er blevet
realiseret.
Jeg håber denne model giver en god sammenhæng mellem ambitioner og indfrielser.
Det er for mig og bestyrelsen vigtigt at vi sikre bredden og fællesskabet i SSF. Bestyrelsen har
derfor fået etableret en stor del af de udvalg, der skal til for at sikre vores fremtidige dynamik i SSF.
Dette skulle så gerne udmønte sig i aktiviteter gennem hele året for så mange som muligt - og i
særdeleshed med timer på vandet.
Det har været dejligt med den støtte, der har været til disse udvalg. Her må jeg rose vore
aktivitetsudvalg, der via Per der overtog posten som suppleant, og på rekordtid fik det største
udvalg samlet, SSF har set i mange år; det er godt gået. Og der har været et væld at tilbud
vintersæsonen igennem.
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For mig vil en foreningsdag hvor medlemmerne kan få en dejlig dag sammen, med henblik på
socialt samvær, samtidig med at man udfører lettere vedligeholdsarbejde i vores havn være en
god ambition, det har jeg nævnt tidligere. Til at få dette til at lade sig gøre, har aktivitetsudvalget
nedsat en gruppe på ca.10-15 medlemmer der arrangerer denne foreningsdag den 13. maj, det er
da herligt. Vild med Vand der var en stor velbesøgt begivenhed sidste år, vil blive gentaget i år, så
der er meget at glæde sig til, også til den kommende tid.
Jeg har nu været formand i to år, og det har været en spændende tid, og med den øvrige
bestyrelse er mange ting blevet gjort, og jeg oplever fortsat en stor velvilje i havnen.
Til fortsat stor misundelse fra andre havne, vil jeg da lige nævne, at SSF forsat får rigtig mange
nye medlemmer, og så kan jeg da lige fortælle at der på nuværende tidspunkt er uddelt 25 nye
pladser i vores havn i år. Velkommen til de nye både. Jeg glæder mig til at møde jer alle på vandet.
Et hovedfokus for mig er, at der skal være styr på tingene, og jeg synes at bestyrelsen lægger
rigtig mange timer og kræfter i at dette også lykkes. Vi skal huske at dette arbejde foregår ulønnet i
fritiden, og vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke for denne frivillige indsats og store
engagement.
Dette gælder selvfølgelig også alle de aktive der uden for bestyrelsen lægger arbejdstimer i at
vedligeholde og sikre driften i SSF
Vedtægterne er dem bestyrelsen leder foreningen efter. Vedtægterne har som tidligere nævnt ikke
været 100% konsistente, og dækker ikke alle de aftaler SSF ledes efter i praksis. Vedtægterne er
derfor i en periode på 1 ½ år blevet endevendt af vores nedsatte vedtægtsudvalg, bestående af
mig og af vores hårdtarbejdende næstformand, Claus og aktivitetsleder, Per.
Disse ændringer blev gennemgået i torsdags på foreningsaftenen, til kommentering. Jeg vil da lige
nævne at ændringerne blev taget godt imod, og vil senere i dag fremkomme som forslag til
godkendelse

Økonomi
Som nævnt sidste år har bestyrelsen nedsat et økonomiudvalg, bestående af mig som formand,
vores næstformand Claus, vores kasserer Elin samt Tom fra havneudvalget. Dette for også at sikre
den af revisoren efterlyste funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og
kontrollerende funktioner. Dette har givet bestyrelsen et godt overblik
SSF har en sund økonomi, som I vil kunne se ved vores gennemgang lidt senere. Alt hvad vi har
kunnet nedskrive er gjort, og mange investeringer har kunnet igangsættes.
Grundet den lave inflation har bestyrelsen derfor ikke stillet forslag til kontingentforhøjelser ved
denne generalforsamling
Forhandlingerne med Københavns Kommune om en ny lejeaftale er i gang, både politisk og med
Københavns Økonomiforvaltning, dette har vist sig hensigtsmæssigt for at opnå fornøden
smidighed.
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Havn og plads
-

-

Vi har fået nye borde og bænksæt i havnen også uden for vores restaurant, bordene var
tidligere til låns og placeret ved Det Maritime Ungdomshus, men er nu købt og er vores
ejendom
Toiletbygningerne er blevet færdige
Mastekranen er opsat og er nem at bruge
Vi har fået svejset anoder på jernspunsen i kanalen da den var ved at ruste væk.
Vi er ved at skifte alle stikkontakter på skure til blå lovlige stik og i den forbindelse monteres
jordforbindelse i alle stikkene.
Tagpappet blæste desværre af kajakhuset i vinterstormen, så det er ved at blive skiftet.
Træværket fejler heldigvis ikke noget.
For at understøtte vores vedligeholdelsesplan, har vi fået udarbejdet en tilstandsrapport på
servicekajen, slæbestedet og på midterbroen.
Vi har indhentet 3 tilbud på servicekajen og iværksat udskiftning af denne.
Denne udskiftning var egentlig ikke vores første prioritet. Men det har vist sig at
forankringen til træværket var tæret væk, og udskylning af sand og jord under beton
dækket var i gang. For at undgå alvorlige skader måtte dette arbejde igangsættes.
Slæbestedet var ellers på prioriteringslisten, for at vi kan tilgodese vores trailerbåde. De er
dog ikke glemt.
Der er blevet lavet ingeniør tegninger på nyt slæbestedet og vi er i gang med at indhente
tilbud således at vi kan udføre dette arbejde efterfølgende.
Vi er gået i gang med at udarbejde en udskiftning af overdelen af midterbroen, da
træværket har vist sig at være i meget dårlig stand. De bærende bjælker er rådnet op
indefra. Vi har prioriteret en midlertidig løsning, hvor vi har skiftet ca. 60 planker med billigt
træ, da rapporten anbefaler at hele trædelen af broen på sigt skal udskiftes. Jernpælene
der bærer broen er heldigvis i god stand, og vi mener på denne måde at vi kan udsætte
den egentlige udskiftning af broen, til der er penge til dette i foreningen.

Klubhus og bygninger
Kontrakten med vores forpagter er blevet underskrevet, til gavn for os alle. Kontrakten er blevet
gennemgået af professionelle for at sikre, at både indhold og økonomi svarer til almindelige
markedsforhold.
Desværre har vi et par hængepartier vedr. køkkenet der skal udbedres inden vi er helt ude af vores
forpligtelser. Dette er ved at blive udbedret. Herefter påhviler alle vedligeholdelsesudgifter
forpagter.
Vi har fået opsat skærme og beamere i restaurant og pejsesal der kan køre synkront. Dette
betyder at vi fremover kan vise præsentationer, der også kan ses, selvom man sidder i pejsesalen.
Aktivitetsudvalget.
Jørgen Zeiner stod som nyvalgt aktivitetsleder for de afholdte arrangementer frem til september,
hvor han efter eget ønske ophørte i bestyrelsen. Bestyrelsens suppleant Per Østergaard har
herefter i samarbejde med et bredt sammensat aktivitetsudvalg fungeret resten af perioden.
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De traditionelle foreningsarrangementer: Standerhejsning, Pinsemorgen, Loppemarked, Pinsetur til
Raa, Sankt Hans aften, Standernedhaling, afriggergilde, medlemsmøde, børnenes juletræsfest,
bankospil og fastelavnsfest har alle haft deltagelse af rigtig mange medlemmer.
Som noget nyt blev der afholdt ”Vild med vand – Havnens Dag” styret af et godt team. ”Sundby
Cup” blev igen afholdt af endnu et fantastisk team.
Aktivitetsudvalget har søgt at koordinere og markedsføre arrangementerne både med omtale i
bladet, ved opslag i udhængsskabe, på hjemmesiden og på den godt besøgte Facebook gruppe.
Hjemmesiden er blevet endnu bedre, idet alle aftalte arrangementer nu er med i kalenderen.
Hjemmesiden er et rigtig godt redskab til planlægning og oplysning om aktiviteter i foreningen. En
stor tak til vores webredaktør og vores webmaster. Bestyrelsen har nu en arrangementskalender,
der altid dækker mindst et år frem.
Der har herudover været afholdt flere gode tilbud til medlemmerne. ”Havnerundfart”, ”Sangaften”,
”Hjælp jeg har fået båd”, ”Tur til Dieselhouse” og ”Få styr på dit tovværk”.
Møder om: ”Sikkerhed”, ”El-installationer”, ”Bedre Vedligehold”, ”Trim din båd” og ”Kurs mod nye
mål”.
Årets ”Tirsdagssejladser” har været et tilløbsstykke godt hjulpet på vej af et par aftner, hvor
kapsejladsreglerne blev gennemgået af Ditte.
En stor tak til de rigtig mange aktive arrangører.

Årsberetning SSF Ungdom
Sæsonen 2017 har primært været blæsende, nogle gange med vindstille og ganske få gange med
perfekt vejr f.eks. til ”Vild med Vand”.
Igen har alle pladser været besat af energiske børn og unge mennesker. Et par gange mødte så
mange børn op, at der måtte inddeles i hold og byttes undervejs.
For første gang arrangerede ungdomsafdelingen et begynder-kapsejladsstævne, hvor
kapsejladsudvalget bidrog med dommer, baneleder, bureau og rigtig startprocedure med skud osv.
Tak for det. Det var en succes ikke kun for sejlerne men også for forældre, trænere og hjælpere.
Der er siden spurgt flittigt til ”hvornår er næste gang?”. Der er nærmest et krav fra de unge om en
gentagelse i 2018 samt et klubmesterskab. Det er jo skønt med denne efterspørgsel.
Trods mange forespørgsler var tilmeldingen til årets sommertur ikke god, og turen blev ikke
gennemført. I stedet kunne afdelingen holde åbent det meste af sommerferieperioden til gavn og
glæde for de unge, som dukkede op.
Sensommeren og efteråret fløj afsted så da sæsonafslutningen nærmede sig, stillede flere unge
sig sammen og efterspurgte mere sejlads. Der blev planlagt lørdage til ekstrasejlads i oktober, med
en afsluttende sejladsdag der var én af de få ”perfekte” med 4-6 m/s og solskin – en rigtig fin
afslutning på sejlsæsonen.
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Juleafslutningen i december var godt besøgt, med billedfremvisning af forældrenes billeder fra
sæsonen.
Der blev også delt diplomer ud – mange diplomer
Sæl: 10 stk.
Søløve: 9 stk.
Delfin: 8 stk.
Sejler 1: 9 stk.
Jungmands: 5 stk.
Det er første gang, der er blevet uddelt ”Sejler 1 diplom” til mere øvede optimist og Zoom8sejlerne, og ”Jungmandsdiplom”, det første diplom i rækken af diplomer for to-mandsjoller og
kølbåde dvs. Feva-joller og Yngling.
Vi kan godt klappe og være stolte af ”vores” unge sejlere
Tilslutningen til vintersæsonen har denne vinter været rigtig fint. Der har været flere af de unge
sejlere gennem vinteren end tidligere år. Det er rigtig godt for det sociale og for, hvor langt der nås
med teorien.
Vinter weekendturen denne gang blev en pigetur, - men så er det også nemmere at få gjort rent
efterfølgende. Der blev gået ture, lejet i halmballer, fløjet med trænings kite (drage), spillet spil m.v.
På trænersiden er afdelingen stærkt udfordret.
Ungdomsafdelingen vil rigtig gerne kunne tilbyde flere sejladsdage – det vil også give mulighed for
flere sejlere – men hænderne er for få.
Vi har i 2017 sagt farvel/på gensyn til:
Leif, han mente alderen nu havde indhentet ham og ”jeg kan jo ikke lade være med at hjælpe”,
kroppen vil bare ikke være med mere til at kravle på knæ på broen, kravle i en jolle osv.
Kåre startede i praktik i forhold til maskinmesteruddannelsen. Begge har bidraget meget gennem
flere år og deres indsats bliver/vil blive savnet.
Simon blev godt modtaget men er flyttet og derfor også væk igen.
Så har vi fået Heidi med, fuld af godt humør og klar til det, der nu byder sig på dagen.
Maiken er efter et par uddannelsesår i Viborg kommet tilbage til afdelingen, nu primært som
hjælper og træner. Stort velkommen til dem.
Så det er desværre ikke blevet til flere, så kom og hjælp med at få flere unge sejlere ind i sporten
samt at få dem der er til at blive her. Det er de unge der skal tage over, dem der skal blive de nye
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frivillige, nye kapsejlere, nye baneledere, dommere, trænere, hjælpere m.v. Det er dem der er
fremtiden.
En stor tak til Kristian, Søren, Mikkel, Aske, Maiken, Heidi, Simon, Leif og Kåre for indsatsen, uden
jer ingen ungdomsafdeling.
Sejlerskole og kapsejlads.
Sæsonen 2017 var endnu en god sæson med mange elever og stor søgning især til sejlads i
sejlbåd og motorbåd.
I september 2017 aflagde eleverne i motorbåd og sejlbåd prøve for erhvervelse af
Duelighedsprøvens praktiske del og alle bestod.
2017 blev året hvor Sejlunionen overtog administrationen af duelighedsbeviset i samarbejde med
sejlklubberne, og det var således første gang at vi fik udstedt beviser i det regi.
Det foregik helt fint uden problemer.
Vinterpausen er brugt til at sende 4 kommende instruktører på kursus så de er rustet til opgaven.
Der er også skiftet fald og lavet tiltrængte udskiftninger på spækhuggernes rigge.
Efter vinterpausen venter der endnu en travl sæson for sejlerskolen med 9 sejlbådshold og 2
motorbådshold.
I år har der været en usædvanlig stor søgning til sejlads især i sejlbåd, ventelisten endte op med
over 20 personer.
Der er mulighed for at lave flere sejlbådshold, hvis nogen vil stille op som instruktør, så kontakt
sejlerskolen, hvis du kunne tænke sig at hjælpe til.
Der er åbningsmøde for tilmeldte elever 14-04-2018 og 16-04-2018 startes der op.
Kapsejladsafdelingen har i løbet af 2018 deltaget i klubbens arrangementer og torsdags sejladser i
Kastrup. Afdelingen deltog på den årlige kapsejlads-konference.
SSF er også blevet tilbudt en plads i kapsejladsligaen, og er blevet kontaktet af Women on Water
med henblik på afholdelse af et kapsejladsstævne for kvinder i bådtypen J70.
Det vil vi som udgangspunkt rigtigt gerne, men for at dette og meget mere kan lykkes, kræver det
en tovholder, der kan støtte op
Derfor er det besluttet udvide bestyrelsen med en kapsejladsleder, for at få tilstrækkeligt fokus på
dette område, og en arbejdsbeskrivelse er lavet. Vi håber at nogen vil påtage sig denne
spændende opgave.
En stor tak til instruktører og alle som på mange måder hjælper til på sejlerskolen og i
kapsejladsafdelingen skal lyde herfra.
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Den samme store tak skal lyde til alle der bidrager på den ene eller anden måde til både drift og
aktiviteter. Uden jer var SSF ikke det samme.
Formanden afsluttede sin beretning med at uddele Sundby Sejlforenings hæderstegn til Jan
Lauridsen og Lena Skov Andersen for deres store og langvarige arbejdsindsats i SSF.
Herefter åbnede dirigenten for kommentarer til beretningen. Der var ingen, der havde nogen
kommentarer, og der blev klappet som tegn på, at beretningen var godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse
Claus Brask Thomsen fremlagde regnskabet, og opfordrede medlemmerne til at stille spørgsmål.
A42 Ib Petersen ønskede at vide hvorfor honoraret til revisor (Note 6), var steget med 38% fra
2016 til 2017. Claus forklarede, at honoraret til revisoren ikke var steget, men at der nu var flere
udgifter samlet under dette punkt.
A524 Jørgen Zeiner ønskede at vide, hvad toiletbygningerne havde kostet. Svar: ca. 746.000kr
A1189 Karl Vogt-Nielsen ønskede at vide om bestyrelsen havde en kommentar til
revisionsprotokollatets pkt. 3.2 om manglende funktions adskillelse. Claus forklarede, at SSF ikke
har mulighed for at have samme adskillelse, som i store virksomheder, men for at forhindre
misbrug, har vi lavet et økonomiudvalg, og som supplement til dette har vi en intern revisor, der er
valgt af generalforsamlingen.
Et medlem undrede sig over, at kassereren sidder i bestyrelsen, og om det var noget man havde
tænkt på at ændre. Claus svarede, at kassereren laver et stort stykke arbejde, og at man forsat har
tænkt sig, at kassereren skal være en del af bestyrelsen.
Regnskabet blev herefter godkendt ved akklamation.

4. Forelæggelse af budgettet for 2018 samt et estimat for 2019
Claus gennemgik tallene i ”Budget_2018_v1.pdf”
A1026 Poul Erik Damm ville gerne vide om der var budgetteret med nyt tagpap på det gamle
klubhus, Saltsjö pavillonen, på nordre mole, da man tidligere havde fået lovning på nyt tagpap.
Claus fortalte at det hørte ind under havn og plads, og at bestyrelsen har indhentet et tilbud på
arbejdet.
A524 Jørgen Zeiner ønskede at vide om der var sat penge af til renovering af havnen, samt om
bestyrelsen har søgt om en 25 års lejekontrakt med Københavns Kommune. Claus fortalte, at vi
renoverer løbende, og sparer op via hensættelser fra år til år. Med andre ord bruger vi de penge vi
har til løbende renovering af havnen i stedet for at spare penge op. Med hensyn til vores
lejekontrakt med Københavns Kommune, så er vi i gang med forhandlingerne, og vi prøver på at få
en aftale med løbende opsigelse og selvfølgelig med så lang opsigelse som muligt.
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5. Behandling af vedtægtsændringsforslag
Claus gennemgik bestyrelsens forslag 1-6 til vedtægtsændringer (Bestyrelsens_forslag_17_til_vedtaegtsaendringer_2018-03-25_v1.pdf)
A686 Hanne Nielsen spurgte om hvorfor det, i forslag 2, kun var personer fra ungdomsafdelingen,
der kunne gøres kontingentfri, og om det ikke burde gælde alle medlemmer. Claus svarede, at der
var mange, der gjorde et stort stykke arbejde i SSF, og det ville være et problem hvis mange blev
kontingentfri, men fordi det er så svært at skaffe ungdomstrænere, vil man godt have mulighed for
at tilbyde dem kontingentfrihed, hvilket man også benytter i andre klubber.
Dirigenten foreslog herefter, at man kunne stemme om forslag 1-6 på en gang, forudsat, at
der ikke var nogen, der specifikt ønskede afstemning om hvert forslag. Der var ingen, der
havde noget imod en samlet afstemning om forslag 1-6. Vedtægtsændrings forslag 1-6 blev
herefter ved skriftlig afstemning vedtaget med 85 stemmer for og ingen imod.
Claus gennemgik herefter forslag 7, og kom samtidig med det ændringsforslag til forslag 7, at man
to steder i paragraffen om Udmeldelse og Eksklusion ændrede ”han” til ”vedkommende”, så alle
uanset køn får samme rettigheder.
A686 Hanne Nielsen spurgte om: Hvis et medlem er blevet ekskluderet lige efter
generalforsamlingen, skal vedkommende så vente et helt år, før eksklusionen kan afgøres på en
generalforsamling. Claus sagde, at man kunne behandle det på en ekstraordinær
generalforsamling, hvilket afstedkom et yderligere ændringsforslag, hvor man ændrer teksten
”førstkommende ordinære generalforsamling” til ”førstkommende generalforsamling”
A901 Jørgen Valdsgaard ville gerne vide hvorfor revisor og kasserersuppleant er kontingentfri, når
de ikke er med i bestyrelsen. Formanden svarede, at det har været praksis, og at
kasserersuppleant er en lidt misvisende betegnelse, idet der nærmere er tale om en medhjælper
og afløser, end en suppleant.
Herefter blev der stemt om forslag 7. Forslaget blev vedtaget ved skriftlig afstemning med
85 stemmer for, og ingen imod.

6. Behandling af indkomne andre forslag
Bestyrelsen havde stillet fire andre forslag (Andre forslag 1-4: Bestyrelsens forslag). Alle fire
forslag blev vedtaget ved håndsoprækning.
A287 Johnny Pileborg havde stillet et forslag om offentliggørelse af ekspektanceliste for tildeling af
havneplads (Andre forslag 5: Forslag fra medl. A287 Johnny Pileborg)
A287 Johnny Pileborg startede med at stille et ændringsforslag til sit forslag. Ændringen gik ud på,
at medlemmernes navne også skulle fremgå af listen, listen skulle sorteres efter anciennitet og
listen skulle kun offentliggøres i skabet.
A686 Hanne Nielsen syntes, at det var en god idé, at få alle informationer med på listen, således at
der ikke var nogen der fik indtryk af, at noget blev holdt skjult.
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Claus forklarede, at bestyrelsen havde sympati for forslaget, men at man ikke mente, at en så
detaljeret beskrivelse af hvorledes listen skulle offentliggøres, hørte hjemme i
ordensreglementerne.
Flere medlemmer udtrykte sympati med forslaget, og det blev påpeget, at ancienniteten tidligere
havde stået på listen.
Claus forklarede, at bestyrelsen gik ind for fuld åbenhed, og ikke havde noget imod f.eks. at
offentliggøre listen sorteret efter anciennitet. Claus gjorde endvidere opmærksom på, at man altid
var velkommen til at komme forbi kontoret (i kontortiden), for at se den aktuelle liste, og få forklaret
hvordan det ser ud med ens ansøgning. Bestyrelsen fandt det bare uhensigtsmæssigt, hvis man
ikke kunne ændre måden listen blev offentliggjort på, uden at ændre teksten i havnereglementet.
Forslaget blev herefter nedstemt ved håndsoprækning.
A524 Jørgen Zeiner havde stillet et forslag om at stemme om forpagtningsaftalen (Andre forslag 6:
Forslag fra medl. A524 Jørgen Zeiner)
Dirigenten gjorde opmærksom på, at ifølge vedtægterne var det bestyrelsen der
forhandlede forpagtningsaftalen. Forslaget kunne derfor ikke behandles på denne
generalforsamling, da det først ville kræve, at vedtægterne blev ændret, men Jørgen Zeiner
kunne tage emnet op til diskussion under eventuelt.

7. Fastsættelse af kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser
Bestyrelsen foreslog, at kontingenter, pladslejer og andre medlemsydelser skulle være uændret i
2019 ift. 2018.
Forslaget blev vedtaget.

8. Valg af formand
Formand Jørgen Jensen blev genvalgt ved akklamation.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Sejladschefen Jan Lauridsen genopstillede ikke og positionen er blevet delt i to:
A59 Martin Clifforth blev valgt som sejlerskoleleder ved akklamation.
A803 Tonny Pedersen blev valgt som kapsejladsleder ved akklamation.
Ungdomsleder Lena Skov Andersen genopstillede ikke; i stedet valgtes A450 Heidi Jørgensen ved
akklamation.
Havneudvalgsmedlem Jesper Lorents genvalgtes ved akklamation.
Havneudvalgsmedlem Claus Brask Thomsen genvalgtes ved akklamation.
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