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1. Valg	af	dirigent		
Ole Frydensberg er valgt som dirigent. Formanden byder velkommen. 

60 fremmødte med stemmeret. 

2. Beretning	om	klubbens	virksomhed	det	forløbne	år		
Den mundtlige beretningen supplerer den udsendte beretning. Klubben er en god og veldrevet sejlklub med brede 
tilbud og en sund økonomi. Klubben har mange yngre bådejere 

Økonomien: Den er sund og har et overskud på ca. 500.000 kr. Man havde forventet et underskud på ca. 400.000 kr. 
Forskellen skyldes forsinkelser på store projekter, samt at man ikke havde indregnet autocampere. 

Klubhuset: Opført i en dårlig kvalitet, konsekvenserne viser sig nu. Byggesjusk som Scandi Byg A/S fralægger sig ansvaret 
for. Vi har også været uheldige i sommer, hvor vi over en periode på et par uger havde tre skader: 

1. Brand i køkkenet 
2. Vandskader pga. dårlig VVS arbejde 
3. Gasslange savet over 

Der vil komme en del udgifter til klubhuset i de kommende år. Det gode er dog, at alle rum er blevet vasket, malet og 
der er lagt nyt gulv i cafeen. Torben har stået i spidsen for arbejdet og vil fremover hjælpe, selvom han ikke genopstiller. 

Kajak og handikap afd.: Rustne container er væk og oprydning startet. Alle kajakpladser er fuld belagt. Potentiale for et 
større samarbejde mellem kajakkere og sejlere. 

Sejlerskolen: En af klubbens helt centrale roller. Opgaver på kontoret i sejlerskolen skal fordeles ud og ny formand er 
blevet valgt. 

Landpladsen: Mindre hærværk efter autocampere er kommet til. Det skal vi holde fast i. Stort team med meget erfaring, 
der driver det frivilligt. Super positivt. Jørn vil fortsat gerne hjælpe, men Lars Frederiksen vil komme til posten som 
formand for landpladsen. 

Handikapafdelingen: Gummibåd stjålet og motorjoller. Meget afhængig af KØS til lån af udstyr. 

Nordhavnstunnelen: Fået indikationer, der er tæt på best case scenario, men vi skal afvente og se hvad byggeriet byder 
på af udfordringer. Det bliver en udfordring, da havnen vil blive en byggeplads og ca. 600 både skal flyttes, men det 
forlyder at havnen holdes åben. Der sker tidligst noget i 2020 

Drøftelse og spørgsmål til formandens beretning: 

Jørgen Thomsen: Landpladsen… Hvad med anvendelse af skurene? Man henviser til det gamle reglement fra 2012 på 
hjemmesiden…  

Formand: Det er drøftet i bestyrelsen, men kan ikke huske på stående fod om det er formelt vedtaget. Det skal nok blive 
gjort hurtigst muligt. 

Jens: Udfordringer med klubhuset. Scandi Byg burde ikke slippe så let af krogen, da det er deres fejl. Man burde kontakte 
Dansk Sejlunion med henblik på at få en jusrist. Kontakte lokale og anlægsfonden for at få støtte til forbedringer. 

Formand: Scandi Byg er ikke af krogen. Der er en mail korrespondance i gang og næste skridt er at få jurister indover. De 
første 20.000 kr skal vi medlemmer selv betale for en jurist for at undersøge sagen. Det bliver en vurderingssag, men 
formanden er ikke bleg for at gå rettens vej. 



Jens: Overborgmesteren vil flytte os til Færgehavn Nord under byggeprojektet. Vi vil hellere være på Svaneknoppen. Har 
man udfordret overborgmesterens beslutning om at flytte os til Færgehavn Nord? 

Formand: Har haft møde med Frank Jensen og hans øverste driftschef. Vi har afgivet høringssvar (sammen med 
vinterbaderklubben). En Svanekoppen løsning er ikke realistisk, da vi er oppe imod mange borgere. Vi har opnået så 
meget som muligt og det bliver en udfordring og gene, men det er det bedste udfald når det politiske kort nu er spillet. 

Jens: Afsluttende kommentarer på ovenstående korrespondance. 

Finn Skov: Udvikling i medlemstallet? 

Formand: Nogenlunde samme niveau som sidste år. 

Finn Skov: Indmeldelser som ikke er gennem Sejlerskolen ser ud til at være faldet med 50 %. 

 

4. Forelæggelse	og	opfølgning	på	den	langsigtede	kurs	for	klubbens	udvikling		
 

Regnskabet i overordnet form, kopi kan ses på kontoret: 

1. Bedre resultat end vi havde budgetteret med – skyldes mindre udgifter, der er udskudt til i år. Kontingenter er 
uændrede. De store forskelle er autocampere og mindre drift. Seljerskolen har haft færre udgifter og flere nye 
medlemmer.  

Fra salen: 

Finn Skov: Hvor meget har autocampere givet i tal? 

Ãsbjörg:  164.000 kr tjent på autocampere 

Finn Skov: opfordre at bruge flere penge på Sejlerskolen. Der blev ikke brugt penge på skolens både og det kan ses nu. 

5. Forelæggelse	af	revideret	regnskab	til	godkendelse		
Regnskabet	blev	godkendt	med	kommentarer,	der	også	indgik	i	drøftelsen	af	budget		-		se	nedenfor.	

6. Forslag	fremsat	af	bestyrelsen	og	medlemmer		
a. Forslag	fra	Finn	Skov	og	Jesper	Alex	vedrørende	studierabat.	Bestyrelsen	kan	støtte	

studierabat.	

b. Forslag	fra	Finn	Skov	vedrørende	nedsættelse	af	kontingenter.	Bestyrelsen	kan	ikke	støtte	
dette	forslag	

c. Forslag	fra	Finn	Skov	vedrørende	elektronisk	opslagstavle.	Bestyrelsen	kan	ikke	støtte	
dette	forslag	

Drøftelse	af	Forslag	A	samt	kommentarer	fra	salen:	

Finn	Skov:	Naboklubberne	har	halv	kontingent	for	studerende.		



(Deltager)	:	Gives	rabatten	gives	til	bådejere	under	30år?		

Formanden:	Vi	giver	kun	rabat	på	kontingent.		

Kvinde:	Er	der	forskel	på	at	være	under	uddannelse	og	være	studerende?	

Formand:	Kun	SU	berettiget	uddannelse	kan	indløse	rabatten.	

Forslag	A	blev	vedtaget.	

	

Drøftelse	af	forslag	B	samt	kommentarer	fra	salen:	

Finn	Skov:	Forslag	indsendt	da	der	var	et	overskud	på	over	500.000	kr.	Budgettet	er	ikke	til	at	regne	med.	
Alle	indtægter	på	det	nye	budget	er	nedreguleret	og	alle	udgifter	er	sat	op.	Det	kræver	en	forklaring,	da	det	
nye	budget	så	ser	anderledes	ud	nu.	Den	siddende	bestyrelse	kan	ikke	øge	aktiviteten.	Det	kæmpe	overskud	
skal	bruges	på	relevante	aktiviteter.	Vi	skal	bruge	de	penge	vi	har.	Pengene	går	ikke	hen	til	der,	hvor	
aktiviteten	er	høj.	

Formand:	Vi	skal	øge	aktiviteterne	i	klubben.	Vi	skal	dog	også	sætte	lidt	til	side,	da	vi	står	overfor	en	
udfordring	i	forhold	til	byggeplads	som	kan	medføre	nedgang	i	medlemstal.	Grunden	til	den	høje	overskud	
skyldes	forsinkelser	af	projekter,	der	ville	have	taget	lidt	af	overskuddet,	men	disse	er	nu	rykket.	

Flere	i	salen	er	enige	med	formanden	og	Finn	om,	at	vi	skal	øge	aktiviteten.	

Der	blev	stemt	om	forslag	B			-		det	blev	nedstemt.	

	

Drøftelse	af	Forslag	C	og	kommentarer	fra	salen:	

Finn	Skov:	Lad	os	fremme	kommunikationen	i	klubben.	Håber	Knud	Erik	vil	kæmpe	for	dette	forslag.	

Formand:	Gode	idéer,	men	det	er	for	detailrelateret.	Det	er	for	konkret	og	bestyrelsen	støtter	ikke	op	
omkring	det	meget	specifikke	forslag.	Bestyrelsen	vil	gerne	tage	fat	i	det,	men	det	er	ikke	noget,	der	skal	
besluttes	på	en	generalforsamling.	

Knud	Erik:	Der	er	mange	opgaver,	så	at	der	pludselig	er	en	konkret	deadline	for	en	opslagstavle	vil	være	
urimelig.	Kommunikere	skal	være	mere	aktivt,	men	formen	skal	ikke	ligge	fast	og	være	så	konkret.	

Niels	Weber:	Efterspørgsel	af	deadline.	

Formand:	Kommunikation	er	af	høj	prioritet.	Vi	har	ikke	kunne	finde	nogen	til	at	løse	og	løfte	opgaven.	Vi	er	
afhængige	af	frivillige	og	det	går	ikke	hurtigt.	Nu	har	Knud	Erik	meldt	sig.	

Leif	Hartmann:	Der	var	en	frivillig,	der	gerne	ville	lave	kommunikation.	Hvor	er	den	person	henne?	Find	ud	
af	dette,	så	vi	kan	se	frem	til	det	til	april.	

Dirigenten	konstaterede,	at		Forslag-C	ikke	kunne	vedtages	,	men	at	der	enighed	om	vigtigheden	af	emnet	
og	opbakning	til	Knud	Eriks	fremtidige	indsats.			

7. Orientering	om	bestyrelsens	fastsættelse	af	takster	i	henhold	til	takstbladet		
Der	er	ingen	ændringer	ift.	taktsbladet. 



8. Forelæggelse	af	budget	for	indeværende	regnskabsår	samt	forslag	til	
kontingenter	of	andre	takster,	som	fastsættes	af	generalforsamlingen	

	

Fra	fremlæggelse	og	debat:	

Formand:	Gummibåd	anskaffes,	øget	udgift	til	klubhuset	

Thomas	Kejser:	Hvis	Skandi-Byg	sagsøges,		så	skal	der	sættes	penge	af	til	en	advokat.	

Finn	Skov:	Hvordan	vil	I	håndtere	budgettet	og	afskrive	udgifter	på	fx	kun	1	år,	når	det	tager	flere	år	at	
afskrive	både	(5	år),	bygninger	(15	år)	osv.?	Det	giver	ikke	et	rigtigt	billede	af	budgettet.	
Afskrivningsprofilen	er	ikke	god	nok.	

Fini	Lund:	Caféen	lider	under	byggeriet.	Hvad	skal	der	ske,	hvis	caféen	lukker	og	slukker?	Fini	vil	råde	
bestyrelsen	om	at	tage	i	betragtning,	at	vi	ikke	længere	kan	regne	med	indtægten	fra	caféen.			

Eva:	Lidt	længere	perspektiv	på	vores	økonomi,	så	det	ikke	kun	bliver	et	års	øjebliksbillede	af	budgettet.	

Ole	Plett:	Kan	ikke	gennemskue	budgettet,	da	det	har	en	helt	anden	form	end	regnskabet.	Kan	man	aligne	de	
to	ting,	så	det	er	mere	overskueligt	at	forstå	og	derved	tage	stilling	til	om	budgettet	skal	accepteres	eller	ej.	

Finn	Skov:	Spørger	til	en	forklaring	på	alle	de	afskrivninger,	poster,	udgifter	osv.	i	budgettet.	

Dirigenten	konstaterede,	at	budgetdrøftelsen	havde	vist	vigtigheden	af	bedre	overblik	og	bedre	
sammenhæng	mellem	budget	og	regnskab.	Han	opfordrede	til	at	fremlægge	budget	som	”rullende	
budgetår”	og	tilsvarende	vise	aktuelle	og	seneste	års	faktiske	forbrug	i	regnskab.		

9. Valg	af	formand		
Formand	er	villig	til	genvalg	og	formanden	blev	genvalgt.	

10. Valg	af	øvrige	bestyrelsesmedlemmer	
Jens	Wandler	med	henblik	på	at	blive	skolechef	i	Sejlerskolen	

Lars	Landplads	udvalget	

Knud	Erik	til	kommunikation	

Jens	Bech	til	genvalg	–	Næstformand	

Peter	Lauresen	–	Vedligehold	og	drift			

11. Valg	af	revisor		
Ole	Plett	genvalgt	



12. Eventuelt		
Formanden	sluttede	mødet	af	med	at	takke	Jørn	for	hans	arbejde	i	landpladsudvalget	og	Torben	for	indsatsen	som	
næstformand.	


