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Referent: Jacob Tyge 
Dirigent: Søren Bødtker 
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Ikke tilstede:  Steen Lykkebo 
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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 
3. Regnskab 
4. Budget 
5. Lovændringsforslag 
6. Andre forslag 
7. Valg 
8. Eventuelt 

 
 

Pkt. Referat 

1. Valg af dirigent 
 Inden møde startes beder formand om, at dirigent opgaven bliver styret af en anden end formanden. 

Bestyrelsen indstiller Søren Bødtker som bliver valgt med klapsalve. 
Dirigenten beretter at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
Stemmeudvalg bliver lavet ved, at 3 medlemmer melder sig frivilligt. 
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2. Protokol og beretning 

 Medlemmer som er afgået ved døden, siden sidste generalforsamling, mindes med små anekdoter. 
Følgende bliver mindet. 495 Jørg Givskov afgået ved døden 4. april. Medlem 341 Tom Peter Benda er 
afgået ved døden 30. juni. Medlem 748 Jørgen Larsen afgået ved døden 31. maj. Medlem 761Per 
Berentzen afgået ved døden 7. oktober. Medlem 1149 Claus Jørn Thostrup afgået ved døden 13. 
september. Medlem 655 Leif Brygger Olsen afgået ved døden 6. december. Medlem 322 Flemming 
Jørgensen afgået ved døden 5. februar, Med til at oprette røglag, Fiskede næsten hver dag, og medlem i 
over 60 år. Medlem 392 Flemming Petersen afgået ved døden 1. marts. Medlem 791 Else Thuring afgået 
ved døden 23. marts, Første kvindelig kapsejlads dommer, og har været sekretær og konstitueret 
formand. Har sejlet en del på de franske floder, sammen med sin husbond Hans Guldager. 

Der holdes 1 minuts stilhed til ære for vores gamle medlemmer. 

 

Jubilarer bliver annonceret, der er 25,40, 50 og 60 års jubilarer i år. 

25 år Jubilar 

1223 Kim Hjorth Schytt Petersen; 1182 Astrid Arge; 1213 Teddy Hansen; 470 Heine Rasmussen; 477 Leif 
Friss Hansen; 490 Jeffrey Richard Voss;514 Jens Kjærby; 539 Finn Strangholt 

40 års Jubilar 

862 Grethe Jacobsen; 1137 Marianne Sonne Hansen; 594 Michael Rud Hansen; 1054 Michael Fraenkel; 
1062 Jørgen Rørly; 1072 Jan Tommy Giessing; 1087 Henning Lauesen; 1092 William Thomassen; 180 
Jan Hansen; 246 Claus Sonne Linnedal; 27 Ib Folkmann Andersen; 949 Rolf Unneland 

50 års Jubilar 

50 Ole Jensen; 282 Bendt Leif Poulsen; 464 Per Knudsen; 502 Kurt Pfeiffer; 601 Kaj Sebens 

Og hele 2 styk 60 års jubilar 

535 Ole R. Olsen (Ole Vip); 532 Leif Guldbech 

Der blev delt nåle ud til de fremmødte. 

Bestyrelsens beretning 
Formandens beretning 

- Stor udskiftning i bestyrelsen sidste år, og derudover er Joan Høst og Poul Christensen stoppet.  

- Krav fra brandmyndigheder omkring sikkerhed i klubhuset. Maks 150 personer i klubhuset. Kan vi så 
holde generalforsamling i vores eget klubhus i fremtiden? 

- Retssag angående nybygning – der er indgået forlig, samt retshjælps forsikring har betydet, at 
regnskab omkring byggeri nu er lukket, uden de store tab for klubben. 

- Nyt regnskabssystem – C5 – har givet mange problemer, penge og timer er brugt på at sætte dette 
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Pkt. Referat 
op. System har ikke levet op til forventning, og er endnu ikke fuldt integreret. Bestyrelsen undersøger 
alternativer. 

- Arv på 20.000 kr 

- Hjertestarter kursus 

- Tyveri på havn og plads. Joller er placeret væk fra vejen, da jollernes påhængsmotor oftest er målet 
for tyveri. Husk at gå jeres vagt. Der bliver sat lysstander op 

- Allan er stoppet – hans krop kunne ikke mere. Han er savnet, og vedligholdelse af de grønne 
områder er overtaget af andre og vi håber Allan har det godt. 

- God hjælp fra medlemmer til oprydning, VVS arbejde, maling og lign 

- Dårlig økonomi har betydet udsættelse af nogle opgaver, bl.a. toiletter, som mange medlemmer 
gerne så blev renoveret. Penge er brugt til nyt regnskabssystem, ekstra lønning til kontor hold, og 
vandskade ved tanken 

- Standerhejsning vil i år blive holdt lørdag den 2. Maj kl. 09.00 

- Havnegæster er glade for at komme på havnen – og der er en stor stigning i besøgstal. 

 

Fra Sejladschef ved Jan Lauridsen 
- Sæsonen 2014 var endnu en god sæson med mange elever og stor søgning, især til sejlads i sejlbåd 
- Alle bestod duelighedsprøvens praktiske del  
- Der var også mange til Navigation i vinter og de sidste har lige været til eksamen. 
- Travl 2015 sæson for sejlerskolen med 11 sejlbådshold og 2 motorbådshold. 
- Vinter pausen er brugt til uddannelse, 4 instruktører har været på DS instruktør kursus. 
- Arbejder på certificeringen af sejlerskolen i 2015 så vi i lighed med ungdomsafdelingen, kan få DS`s 

blå stempel.   
- Der er åbningsmøde for tilmeldte elever 11/4-15 og ugen efter startes der op. 
- Kapsejladsafdelingen har i løbet af 2014 deltaget i klubbens arrangementer og torsdags sejladser i 

Kastrup. Afdelingen deltog også i et seminar om kapsejlads reglerne.  
 
Kapsejlads resultater i 2014: 
- "Tibbe-tit" vandt folkebådenes guldpokal, som egentlig kan sammenlignes med et VM. Bedre bliver 

det ikke.  
- Ved DM for L23 blev det til en flot 2. plads for Niels Mogensen med besætning i  "Do-Do". 
- Ved Scankap 99 DM i Dragør fik "Alvilda" en beskeden 13.plads.(Jan’s egen båd) 
- Marc Wain og besætning i Melges 24 deltog i flere stævner med flotte resultater og fik en flot 3.plads 

ved DM. 
 
Vi er vært ved Melges 24 Open DM i 2015 21-23 august 2015. Vil jeg gerne opfordre til at frivillige 
hjælpere til stævnet kan melde sig til undertegnede eller Tonny Pedersen som bliver stævneleder. 
Der bliver brug for hjælp til bemanding af bureau, følgebåde, pressebåd, grill og fadøls udskænkning. 
Vi håber at så mange medlemmer som muligt kommer forbi, for at se på de hurtige både, så derfor støt op 
om stævnet. 
 

Fra Sejlerskolen ved Lena Skov Andersen 
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Årsberetning SSF ungdom 2014-15  

- Johan er stoppet, han er taget på søfartsskole i Svendborg.  

- Tilrigningen var ændret fra to til én hel dag. Deltagelsen var da også lidt bedre en de forrige år. 

- Kun én yngling blev sejlklar, hvilket har betydet nedadgående tildens blandt de ældre i 
sejlerskolen.Hopla´s dobbeltbund er revnet, så vand samler sig. Der er indhentet tilbud på reparation, 
men for en yngling med mere end 30 år på bagen er udgiften svær at forsvare. Kigger efter 
alternativer. Marinus skaller. Om-maling er aftalt.  

 

- Vi havde som vanligt en rigtig god weekend for deltagere og hjælpere ved afholdelse af ”Sejl noget 
andet”. Vores arrangement fortsætter i år som vanligt og de første tilmeldinger er indkommet.  

- Hele sommeren holdt afdelingen åbnet hver mandag for de som kunne. Vi var få, men hvor var det 
godt vejr, og venner, forældre, søskende kunne tages med på en sommeraftenstur på vandet. Ren 
nydelse for sjælen. Det tror jeg helt sikkert, vi vil forsøge igen til sommer.  

- Efteråret var til den mere blæsende side, og de unge fik afprøvet kræfter med krængninger, bølger 
og samarbejde. Der var udfordringer nok og grænser blev flyttet. Der var glød i øjnene, når de gik i 
land efter et par timer i hård vind, og snak – meget snak i omklædningen efter afrigningen og 
efterfølgende over en kop varm kakao.  

- Afrigningen af afdelingens grej blev i år foretaget over et par mandagsaftener. Meget bedre 
fremmøde end tidligere. Alle joller er i år rigget helt ned og anbragt under DMU´s dæk. Vores mål er, 
at jollerne kommer gennem vinteren bedre og med færre ”vinterskader” (frost, storme mv.). PT. ser 
det ud til at virke. Alle joller ligger præcist der, hvor de blev anbragt i oktober.  

- Tre af de unge skal på trænerkursus. Martin og Kåre på Instruktør 2 og Mikkel på Instruktør 1. Vi 
glæder os til, at de vender tilbage fyldt med nye og gode ideer til den kommende sæson. 
Følgebådene har via Kim været til service og er gjort klar til en ny sæson.  

En stor tak til: Leif, Kristian, Søren, Johan, Martin og Kåre for årets indsat.  

Tak til Vilhelm og Axels Far for hjælp gennem sæsonen.  

Tak til Mikkel og Maiken for hjælp under Old Boys og flere træningsaftener.  

Tak til alle andre som har givet en hånd med, stort som småt. 

 

Beretning om besøg ved Dansk Sejlunion Generalforsamling, lørdag den 21. marts Ved Lena Skov 
SSFer nu nr. 4 målt på antal medlemmer. Følgende klubber har flere medlemmer 

1. KDY	  
2. Københavns	  amatørsejlklub	  
3. s/k	  Lynetten	  

	  
2014 et godt år for dansk sejlsport 
 Har vundet flere stævner, og haft flere placeringer i top ti end forventet 
 Det samlede medlemstal ser ud til at svare til 2013 
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Pkt. Referat 
Medlemstal er siden 2009 faldet gennemsnitligt med 3,5 % pr. år  
- 11 klubber har øget medlemstallet 
- I 90 klubber har faldet i medlemmer været så markant, at Unionen frygter for at de forsvinder indenfor 

for få år. 
- Der er i gennemsnit 33 frivillige pr. klub. Dvs. 1 frivillig pr. 6. Medlem. Det giver bekymring for at 

ildsjælene brænder ud. 
 
Undersøgelse ”havets motionister” er udført (54 % af klubberne har deltaget). Der er en klar tendens på, 
at måden at dyrke sejlsport/vandaktiviteter er ændret, fra fællesskab til individuelt motions og 
sundhedsaspekt.  
 
 
Opfordring til nytænkning i klubberne. 
- Hvordan kombinerer vi traditioner og innovation? 
- Hvordan får vi individet til at dyrke sejlsport/vandaktivitet fra klubberne, i stedet for at tage ud fra en 

strand, sø, vandløb? 
- Hvordan bliver klubberne attraktive for de 18-25 årige? 
- Hvordan får vi ”den tabte” generation af 25-50 årige tilbage i klubberne? 
- Har vi tilbud til dem som måtte være interesserede, uanset alder for opstart? 

 
Sagen fra Gråsten Sejlklub hvor medlem er blevet smidt ud af klubben blev diskuteret: 
- Gråsten Sejlklub har anvendt forkert procedure, og har tabt sagen i retten. 
- Anvendes rette procedure kan medlemmer ekskluderes. 
- Opfordring til at tjekke om egne vedtægter følger regler udstukket fra Dansk idrætsforbund 
- Hvis sag opstår, søg rådgivning hos Unionen 

 
Sejlsportsligaen. 
- Enighed om det er et godt tiltag, godt for sejlsporten. 
- Klubber i ligaen ønsker at ligaen støttes økonomisk 
- Flere klubber ønsker ikke afsættelse af flere midler fordi de vil have fokus på ungdom og bredde. 
- For budget 2016 er valgt en nulløsning fra Unionens side (udgifter = sponsorindtægter). 

 
Regnskab: 
- Flere tilkendegav utilfredshed med at et stort overforbrug på elite (flere gode resultater end forventet) 

var dækket med midler fra ungdom og bredde, da dette område anses som værende blandt de 
vigtigste indsatsområder. 

- Sparet ca. 900.000 på ungdom og bredde. Årsag, manglende ressourcer i klubberne og i unionen til 
gennemførelse af planlagte aktiviteter 

 
Vedtaget at Kontingent for 2016 er uændret 
Arbejdet med strategi for 2016 -20 er gået i gang 
- Udgangspunkt i strategien for 2011 
- Undersøgelsen ”havets motionister” 
- Ideer fremkommet i debatforum 
- Nogle klubber vil blive adspurgt i løbet af foråret (hvilke ikke fastlagt) 
- Fremlægge udkast på sejlerdagen til efteråret 

 
 

Kommentarer til beretning –  
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550 – Lewis Zachariassen  

Mangler information og kommunikation i foreningen. Havne forbedringen er ikke blevet kommunikeret ud 
til medlemmerne. Gu’ ved om havne udvalget er med i beslutningen? Der burde være bedre information. 
Hvorfor bygger man ud i havnen. Hver mistet kvadratmeter er penge tabte penge til klubben. Linjerne er 
ikke overholdt i havnebygningen. 

Den nye hjemmeside – synes ikke at den er god, og ikke bedre end den forrige. Kan ikke finde 
regnskaberne på hjemmesiden. Den er ikke nem at navigere rundt i. 

Mangler almindelig information – En dag står dannebro på halv, men der er ikke nogen info på 
hjemmesiden om hvad der er sket. Beder om bedre information. 

Referater – referaterne er forsinkede, kender til problemet med indhentelse af information fra møde. Det er 
ikke i orden at referaterne ikke er kommet til tiden. Tydelighed er ikke nemt at se i referat. For mange 
felter, og der står ikke hvornår en opgave skal være færdig. 

Svar på Lewis kommentarer: 

- Havnerenovering – ingeniører har lavet arbejdet, og der er tegninger. Der er grundigt arbejde bag 
udførelsen 

- Hjemmesiden – Bestyrelsen er tilfreds med hjemmesiden. Sokkelund tager gerne imod 
forbedringsforslag pr. mail 

- Referat – Problem med levering af referater fra Pouls optagelser. Bestyrelsen beklager manglende 
levering. 

 

524 Jørgen Zeiner 

Jørgen’s indkomne forslag til generalforsamlingen er blevet leveret for sent, men John vil gerne nævne et 
af hans forslag. Der laver en bygning ved havnekonteret, således at der kommer et badeværelse af 
ordentlig kvalitet. 

620 Dorte Alvang 

Angående Bestyrelsens beretning – 25-50 årige vil gerne være med. Men tid og penge er ikke til en hel 
båd. Men kan man sikre en bæredygtig klub, hvor det segment af sejlere som ikke har tid & penge til egen 
båd. – Blueberry er et godt initiativ. 

Svar fra Lena Skov Andersen – En diskussion som sejlklubben skal tage stilling til, hvor vi skal finde tilbud 
til den type medlemmer, hvor man ikke nødvendigvis har en båd.  

Bestyrelsens beretning er godkendt. 

 

 

3. Regnskab 

 294 - Elin M Brinkland – Regnskab er offentliggjort på hjemmesiden i en måneds tid, og regnskabet bliver 
ikke gennemgået, men Elin tager imod spørgsmål til regnskab. Tilføjelse til regnskabet er dog at der er 
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967  medlemmer i 31/12 2014 

42 Ib Petersen 

Side 1 specifikationer –  

- Indtægter står med dimensionskoder som ikke er forståelige for medlemmerne. Der er ikke 
informationer om hvert type indtægt. 

- Ang. kontingenter information så er tallene slået sammen. Tidligere var der tal for aktive, passive, 
juniorer, mini-juniorer, så man ikke kan se hvilke type medlemmer der er. 

- Pladsleje – der har tidligere været 8 forskellige tal. Nu er det plasket sammen til et tal, hvilket ikke 
giver nogen form for gennemsigtighed i regnskabet. 

Svar fra Kasserer Elin Brinland - De sammenslået tal er kun et problem i år pga. skift fra et gammelt til nyt 
system. 

 

Regnskab er godkendt af revisor 

4. Budget 

 Næstformand Tom Høst – Præsentere Oversigt over budget på vha. Projekter 

Specifikationer af hvilken type indtægt der dækker over – indmeldelse, kontingent, juniorer etc. 

Årligt tilbagevende udgifter 750.000 kr. 

Årets projekter og ombygninger 605.000 kr. 

- Øst-mole ca. 380.000 kr. 

- Nye pæle ca. 145.000 kr. 

- Hjørne ved tanken 70.000kr 

- Og lidt til det uforudsete   

Ny toilet bygning – det er der ikke råd til i år – den er sat i nul 

Administration – 350.000 kr. 

Afsat penge til toilet i 2016 

Kommentarer til budget = Ingen 

Budget bliver godkendt, der er ingen forhøjelses i kontingent.  

 

 

5.  Lovændringer 

 Lov ændringsforslag 1  
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3. afsnit i § 5 : ”Lovændringer kan kun vedtages ved skriftlig afstemning og med mindst 2/3 
flertal af de afgivne, gyldige stemmer”. 
3. afsnit i § 5 ændres til: ”Afstemninger afgøres ved håndsoprækning med almindeligt 
stemmeflertal, med mindre dirigenten eller 20% af de stemmeberettigede begærer skriftlig 
afstemning” 
Begrundelse: Selv de mindste ændringer kræver i dag skriftlig afstemning, hvilket gør 
afviklingen af generalforsamlingen ret usmidig. 
Muligheden for at begære skriftlig afstemning er fortsat til stede. 
929 – Per Østergaard – Ændringsforslag så at der holdes fat i 2/3 flertal, men at der kan bruges 
håndsoprækning. Når det handler om lovændring er det vigtigt med 2/3 flertal, for at sikre at tidligere 
valgte regler ikke bliver forkastet ved en misforståelse af loven el lign. Håndsoprækning er en god 
indikator, og kan hurtigt fortælle om der er stemning for et lovforslag. 
42 - Ib Petersen  -  Mener ikke det skal ændres. Lovrevisions udvalg som i 2004, er en bedre måde at få 
lavet små ændringer til lov og regler. 
686 - Hanne Nielsen - §5 skal være skriftlige, så man ikke offentlig skal give sin mening til kende 
Bestyrelsen trækker forslag. Der bliver fortaget afstemning som giver resultat.  
Bestyrelsen trækker sit forslag. 
Der stemmes om ændringsforslag 
80 Nej, 35 Ja, 2 blanke 
Forslag er faldet.  
 
Lov ændringsforslag 2  
 § 6: 
Tilføjes: ”valg i ulige år: kasserersuppleant”. 
Begrundelse: Der har været lidt uklarhed over konsekvenserne af ændringerne af vedtægter 
i 2014. Bestyrelsen og sidste års dirigent er enige om, at det ikke var tydeliggjort eller 
tilsigtet, at den valgte kasserersuppleant skulle udgå af vedtægterne. Derfor bedes bestyrelsen skrives det 
ind igen. Ingen klager over dette. 

 

Ændringsforslag 3 
 § 12, 2. afsnit ændres til: ”Personer, der har gæld til eller er udelukket/ekskluderet fra en sejl- 
/motorbådsklub eller havn, kan dog ikke optages i SSF. 
Resultat af afstemning – 106 ja, 6 Nej, 3 blanke 
 
Ændringsforslag 4 
§ 12, 4. afsnit: ”B-medlemmer” udgår og ændres til ”Medlemmer kan tilmeldes online og er 
medlem, når kontingentet er modtaget”. 
Udgår: ”Ansøgerens navn og adresse skal optages på hjemmesiden”. 
Motivering: Begge dele er tilretning til faktiske forhold. 
686 – Hanne Nielsen – synes at der er 3 ting som hænger sammen. Der stemmes om at medlemmer kan 
udelukkes hvis de har gæld andetsteds. Indførelsen af B medlemmer, var for at give udefra komne 
mulighed for at melde sig ind, selv om de skyldte andet sted. Så kunne de betale til noget. Hvis ” 
Ansøgerens navn og adresse skal optages på hjemmesiden” ”udgår – hvordan skal andre 
medlemmer så nogen sinde kunne finde ud af om andre havde restance I andre klubber. Hvis man 
ikke kan finde det på hjemmesiden kan det ikke findes. Mener der skal stemmes nej til begge dele. 

Bestyrelsen fortæller at der stadig er B medlemmer 

815 - Britta Fredberg Scharff  – tilretning til faktiske forhold – man kan tilmelde sig på nettet. 

929 - Per Østergaard– forstår ikke hvem der modsætter sig dette. Med forslag kan vi nemmere få nye 
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medlemmer. Om ansigt bliver vist eller ej, fortæller ikke om man er bandit eller ej. 

56 nej, 53 Ja, 6 Blanke – forslag falder 

Ændringsforslag 5 
§ 15, næstsidste afsnit, ændres til: ”En person, der er udelukket af foreningen, er pligtig til 
omgående at fjerne sit fartøj og sine øvrige effekter fra foreningens område. I modsat fald accepter 
bådejeren, at SSF kan fjerne båden for ejerens regning og risiko. 
Motivering: Retspraksis stiller ret store krav til vedtægter/bestemmelser for at kunne slippe 
af med efterladte både eller rejse fogedsager med henblik på inddrivelse af skyldig gæld til 
foreningen. 
 
42 – Ib Petersen - har der været jurakyndig inden over? 
944 - Jan Lauridsen – Der bliver ikke fjernet noget uden at fogedretten er inde over. Formuleringen 
er et ønske som er kommet frem efter arbejdet med at flytte denne båd. 
235 – Kirsten – Skal der ikke rettes på formuleringen, så det er tydeligt at det først kan ske efter at 
fogedretten har givet tilsagn. 
700 – Sokkelund – Bør vurderes af jurist. 
Forslaget bliver frafaldet af bestyrelsen 
 
Ændringsforslag 6 
Denne tekst flyttes fra nuværende § 18 til nyt afsnit i § 15: 
”For Sundby Sejlforening gælder den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om standardreglement 
for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, og eventuelle 
senere ændringer heraf.” 
102 ja, 4 nej, 5 blanke, 1 ugyldig. Det er vedtaget 
 
 
Ordensreglement: 
Forslag 1 
Der tilføjes en beskrivelse af havnens sø- og landområde. (Koordinater). 
Begrundelse: Dette er en forudsætning for godkendelse i Kystdirektoratet. 
Bliver vedtaget ved håndsoprækning 
 
Forslag 2 
Havnen: 
§ 6, sidste afsnit udgår: ”Medlemmer, der ønsker låneplads i havnen osv.” 
Begrundelse: Medlemmer, der har søgt om plads, kender ikke tildelingen af pladser inden 
d. 1. marts og kender dermed heller ikke behovet for låneplads. 
Der laves ikke speciel tildeling af lånepladser, så paragraf bliver ikke brugt. 
Tom Høst – man søger jo ikke om en låne plads, man får en låne plads ud fra den liste der bliver lavet.   
1026 – Poul Erik Dam – Ifølge forretningsudvalget skal bestyrelses medlem som fremlagde budget og 
sidste indlæg også oplyse Navn og nummer. 
Forslag bliver vedtaget ved håndsoprækning. 
 
Forslag 3 
§ 20: Udgår: ”over to timer” 
Motivering: Tidsgrænsen har givet anledning til en del usikkerhed om tider mv. Med 
forslaget bliver det alle gæstesejlere, der skal betale havnepenge. 
42 – Ib Petersen – synes naboklubber skal have lov at anløbe og få en middag uden at betale 140 kr. i 
havnepenge 
686 - Hanne Nielsen – Enig med Ib. Synes det er en dyr is til børnebørnene. 
620 – Dorte Alvang – tilslutter sig Ib og Hanne. 
635 Claus Rønnow Larsen– Kan godt forstå motivering.  Havne kradser skal diskutere med anløbne om 
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de har været her 2 timer. Men skal man betale 160 kr. for at få vand eller diesel. 
Formand John Jacobsen – hvis det ikke bliver fjernet, så kan vi bare stoppe at der skal stå noget om 2 
timer – hvem skal kontrollere at båden ligger 2 timer. Der er en del som går ud af havnen, når de får 
besked på at de skal betale. 
148 – Palle Thilo– Jeg støtter forslaget. Restaurationsgæster kommer hvor der er aller flest i havnen, og 
hvor tursejlere forsøger at finde havn. De sejlende Restaurationsgæster tænker kun på mad, og de ligger 
sig ofte på rød plads.  
686 – Hanne Nielsen – kan man lave samme regler som på flak fortet? 
902 – Villy Hansen – alt for rigidt - hvis der kommer sejlere efter kl 15.00 så skal man betale. Os så behold 
nuværende regler. 
929 – Per Østergaard – I nogle havne som Flakfortet, Ven og Humlebæk, står havnefoged og kaster sig 
over en. Andre steder er det muligt at sejle forbi en havn og få middag, uden havnepenge. Jeg støtter 
bestyrelsen forslag, så det ikke bliver så rigidt, med en 2 timers grænse. 
Ingen ændringsforslag er blevet fremsat. 
Forslag er blevet vedtaget ved håndsoprækning. 
 
 
 

6.  Andre forslag 

 Forslag 1 
Forslag stillet af 1032 - William Thomassen 
Nye tider kræver nye benævnelser: Skal vi ikke vedtage, at redaktør dækker webredaktør i lovens § 
16? 
Så jeg foreslår: 
Ændringsforslag til lovens § 16: 
”Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør, bestyrelsesmedlemmer, målere og revisorer er 
kontingentfri” ændres til ”Æresmedlemmer, formand, kasserer, webredaktør, 
bestyrelsesmedlemmer, målere og revisorer er kontingentfri.” 
 
42 – Ib Petersen stiller modforslag, da der ikke er måler, og kun en revisor 
Ændringsforslag til lovens § 16: 
”Æresmedlemmer, formand, kasserer, redaktør, bestyrelsesmedlemmer, målere og revisorer er 
kontingentfri.” ændres til ”Æresmedlemmer, formand, kasserer, webredaktør, 
bestyrelsesmedlemmer, og en revisorer er kontingentfri.” 
1032 William Thomassen – frafalder forslag og der bliver stemt om 42 Ib Petersens forslag 
98 Ja, 10, Nej, 5 Blank, 1 ugyldig – forslag er godkendt. 
 
Forslag 2 
Redaktionen af bladet foreslår: 
Sundby Sejlforenings klubblad fortsætter uændret et år mere i samme størrelse og form. Budget for 
bladet i 2015 vil udgøre ca. 50.000 kr., annonceindtægter 8.500 kr., så den samlede udgift vil 
udgøre ca. 41.500 kr. 
Begrundelse for forslaget: 
Vi har fået rigtig mange opfordringer til at fortsætte med bladet udover det år, der blev givet af 
generalforsamlingen i marts 2014. Vi mener, det fremmer foreningens liv med lidt information om, 
hvad der sker/er sket og skal ske, ud fra de tilkendegivelser vi har modtaget fra medlemmerne. 
Redaktionen består af: 
1113 Jonnie Ronild, 817 Bjørka Schandorff, 473 Lillian Green Jensen, 862 Grethe Jacobsen, 294 Elin 
Brinkland. 
 
660 – Lewis Zachariassen – stiller ændringsforslag således at der står udover et år. 
Dirigenten udtrykker sin personlig holdning til bladet, som er positiv. 
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473 – Lillian Green Jensen – fortæller at vort medlem, der er lay-out designer, giver os tilsagn for 1 år, og 
derfor vil man ikke love mere. 
Lewis ændringsforslag frafalder. Der stemmes om redaktionens forslag. 

Forslag er godkendt. 

 

Forslag 3 
700 - Svend Erik Sokkelund og 704 -  Karen Mohr Sokkelund stiller forslag 
Udsendelse af Nyhedsbrev:   
Webredaktør og bestyrelse arbejder sammen på at lave en fælles, opdateret oversigt over alle 
medlemmers e-mail-adresser til brug for webredaktørens udsendelse af nyhedsbrev og 
foreningens øvrige medlemskommunikation. 
Begrundelse: Foreningens website er vores primære kommunikationskanal. Til websitet er knyttet et 
nyhedsbrev, der indeholder korte resumeer af de væsentligste aktuelle nyheder og direkte links 
til artikler herom på websitet. Når der er væsentligt nyt, udsendes nyhedsbrevet til de 
medlemmer, der har tilmeldt sig. Det ville sikre en hurtig og effektiv kommunikation i 
foreningen, hvis alle medlemmer modtog nyhedsbrevet, og ikke kun den tredjedel af 
medlemmerne, som i dag er tilmeldt. 
Webredaktør og sekretær bør i fællesskab samordne og ajourføre de email-adresser, der nu er 
meldt ind i forbindelse med indmeldelse i foreningen, tilmelding til sejlerskole, nattevagt, 
ansøgning om havneplads m.m. samt, når medlemmer aktivt har tilmeldt sig nyhedsbrevet. 
Hidtil har medlemmerne selv skulle tilmelde sig til nyhedsbrevet, fordi man i bestyrelsen ikke 
ville risikere at blive anklaget for spam. Jeg har undersøgt reglerne om spam hos 
forbrugerombudsmanden, 
og reglerne er klare: En forening med et ikke-kommercielt formål er ikke omfattet af markedsføringsloven 
og må derfor gerne sende nyhedsbreve om foreningens virke til sine medlemmer på email. 
Der er således ikke noget, der taler imod en automatisk tilmelding til nyhedsbrevet, når et 
medlem én gang har oplyst sin email-adresse til foreningen. Men det er naturligvis en klar 
selvfølge, at medlemmernes email-adresser ikke under nogen form videregives til tredjepart! 

700 – Svend Erik Sokkelund – motivere begrundelse. 

Forslaget er vedtaget. 

 

 

7.  Valg 

 Dirigent starter med at få valgt en Sekretær, da den nuværende, Jacob Tyge, ikke ønsker at genopstille. 
Der er desværre ikke nogen som stiller op.  

42 Ib Petersen – kan opgaven tages af suppleant.  

620 - Dorte Alvang – Vil ikke være suppleant hvis sekretær rollen er resultatet.  

706 – Britt Bødtker vil gerne melde sig som sekretær for et år 

Sikkerhedsansvarlig - Kim Pisk Andersen genopstiller og bliver valgt 

Havneudvalgs medlem – 528 Tom Høst genopstiller. 901 Jørgen Valsgaard stiller også op, for at ændre 
bestyresen i en mere positiv retning.  Tom bliver valgt med 65 stemmer til Tom og 40 til Jørgen. 
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Aktivitetsleder – Joan Høst genopstiller ikke. Dirigent spørg forsamlingen om en frivillig. Men ingen ønsker 
at tage opgaven.  901 - Jørgen Vasgaard vil gerne stille op som aktivitets leder, og bliver valgt. 

Kasserer – Elin genopstiller – Ingen modkandidater. Elin bliver valgt. 

Kasserer suppleant – 473 Lillian  Green Jensen genopstiller  – for at hjælpe Elin. Men vil hører om der 
ikke er en der vil være føl, da Lillians mand ikke er så rask mere. 253 – Kirsten Frankel vil gerne være føl. 

Suppleant - 929 Per Østergaard suppleant for 1 år, 620 Dorte Alvang suppleant for 2 år 

Webredaktør – Svend Erik Sokkelund. 

Revisionsfirma fortsætter – der bliver stemt om dette, selv om det er bestyrelsen som beslutter hvem der 
er revisor 

 

 

8. Eventuelt 

 Dirigenten beder om at tonen og indehold i indlæggene holdes på et sobert niveau. Der har tidligere været 
problemer med at indlæg ikke var egnede til en generalforsamling 

61 – Jørgen Rasmussen – tak til bestyrelsen, for et godt stykke arbejde, men et par kritiske kommentarer. 
Jøren klager over at det er blevet påbudt at arbejdsbænk foran skur skal fjernes, og at andre kan forvente 
samme påbud. Synes der altid har været en god hyggelig stemning i forbindelse med at man har arbejdet 
ved sit skur. Har ikke forståelse, for hvorfor dette påbud er fremsat. Jørgen kan ikke se i referater, at der 
er taget beslutning om at der skal ryddes op foran skurene. Jørgen beder om at hans bemærkninger bliver 
ført til referat og har leveret et udskift af hans bemærkninger. Bestyrelsen har vurderet at indlægget har for 
mange personlige beskyldninger, til at det gør sig egnet som et indlæg ved generalforsamlingen.  

1092 - William Thomassen - er enig med Jørgen Rasmussen. Kan godt lide kolonial kulturen i klubben. 
Pladsmand har beordret at der skal fjernes kasse foran skur, bord og stole er pludselig væk. Vil gerne 
hører hvad balancen er imellem lossepladsrod og arbejdsrod. 

- Tung mast som ikke kan komme ind i skuret. Vil gerne have et udvendigt masteskur. Timaran kan 
ikke få sin mast ind, pga forsikringsforhold da den ikke må demonteres. 

- Som Dorte siger, det kan være svært at være nyt medlem i foreningen. William har været ny i 40 år. 
Det kan være svært når, der er 900 medlemmer som er glad for at klubben som den er. I kvindelig 
sejlklub har de en del både som kan bruges til daglig leje. Måske kan vi kopiere deres koncept. 

- Naboklubber - der er mange små klubber som har gode toilet forhold. Vores er elendig. Det er ikke ok 
at folk er så fulde at når de pisser så rammer de alt andet end kummen. Det stinker a h til. 

- Slæbested – Lad os få fjernet.  

- Regnskabssystem  - vi siger ingen ting om det system, men tænker tilbage på papir og blyant, som 
koster noget mindre at bruge. 

686 – Hanne Nielsen – Bertram snakkede om skur. Vores skur er i dårlig stand. Det er svært at lave. Vil 
gerne have en plan, omkring skurenes vedligehold. Samlet indkøb af materialer til vedligehold. 

528 - Tom Høst besvarer. – Mht. til Borde og bænke foran skurene har bestyrelsen ikke taget nogen 
beslutning, om hvorledes det skal se ud. Det er en af de opgaver som bestyrelsen vil arbejde på i løbet af 
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året. 

Dirigent Søren Bødtker foreslår– lav et oplæg til hvorledes udendørsmasteskur skal laves. Toiletterne er 
diskuteret før. En plan for vedligehold af skur, kunne bestyrelsen måske lave en klub hvor man kan 
samles til vedligehold. Bestyrelsen kunne også lave et oplæg til hvad der er tilladt at have stående foran 
skurene. 

42 Ib Pertersen – Lav lovændringer i lovudvalg. 

294 – Elin Brinkland – hvis regnskab skulle være fortaget af inforevision ville det have kostet det 425.000. 
Elin og Britta har brugt 100.000 kr i løn til arbejdet. 

473- Lillian Green Jensen – Indgang til forening er ved at blive forbedret. Ønsker nedlæggelse af 
slæbested, så der er plads til flere både. Specielt brede både kan ikke få plads. Folk med lang anciennitet 
kan ikke komme ind hvis deres bådbrede er over 2.75 

524 Jørgen Zeiner – spørgsmål til Tom eller John  1. bliver der indhentet tilbud på havnearbejde. 
Badeværelser – forpagtning afgift sættes op til 35000 kr./mdr., så har vi råd til toilet. Omkostninger til 
køkkenmaskiner afholdes af forpagter. Et par udendørsborde reserveres til medlemmer. 

61 - Jørn Rasmussen – Klage over det generelle aktivitetsniveau af fastansatte i havnen. Indlægget er 
igen beriget med personlige angreb og ikke passende til en generalforsamling, hvorfor det ikke gengives i 
sin helhed. Jørn ber om at indlæg bliver ført til referat. Indlæg kan udleveres ved kontakt til Formand eller 
Sekretær 

Formand John Jacobsen – Skurene – det er brandmyndigheden der beslutter hvad der må stå. Vi får snart 
besøg, og så bliver der klarhed over hvad der må stå. Masteskuret - asfalt på stykke under mastebomme, 
kunne være løsning. Priser på molerne – Tilbud er indhentet igennem flere år. Pladsmanden – 
arbejdsopgaver kan diskuteres – han har mange forskellige opgaver, også kontorarbejde som problem 
med forsikring. Lovudvalg  - revision er fornuftigt tiltag. Pæleflytning –på tegne bordet er 3 pladser som 
bliver lavet om til 2 større pladser. Slæbested – har ligget død, fordi der har været forskellig forslag som er 
nedstemt. Forpagtning af sat op sidste år. Køkkenmaskiner bliver vedligeholdt og fornyet  af forpagter.   

42 – Ib Petersen – Pladsmand bør kunne forsvare sig, ellers er diskussion irrelevant 

635 – Claus Rønnov - intet kan besluttes under eventuelt, men den livlige debat er tydelig tegn på, at der 
er behov for bedre kommunikation og debat i klubben. Det nuværende ene møde er for lidt. 

686 –Hanne Nielsen – Pejse stuemøbler er meget slidte. Hvem skal betale for nye møbler.  

700 – Sokkelund – Website har plads til al den debat som måske mangler andre steder. Indlæg sendes til 
webredaktør. 

294 – Elin Brinkland – forpagtning er ikke omsætningsbestemt. Forpagter betaler også lys og varme . 

510 – Ole Johansen – Det er ikke klart hvordan reglerne er for skure. Kan reglerne blive forklaret. 
Derudover er der mange gamle både som er grønne af mug. Fortøjningerne er ikke forsvarlige, og 
havneudvalg bør sætte både på land, hvis det ikke er forsvarligt. 

528 Tom Høst – skurene skal vedligeholdes af medlemmer, Der leveres kun maling af forening. Man lejer 
et skur. Foreningens regler siger ikke noget konkret om bådens stand, kun yacht mæssig stand, men ikke 
yderligere 
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