
Referat af generalforsamling i Sejlklubben Sundet
27. november 2018

Næstfornnnd Jens Bech Madsen (JBM) bød velkommen til årets generalforsamling.

Generalforsamlingen mindedes rred et minuts stilhed rnedlemmer, der er afgået ved døden

siden sidste generalforcamling: Lars Vinkelnnnd, Haftvig Poulsen, Vivi Glenvang, Ulrik Schou

Jørgensen, John Wichnnnn Astow, Carsten Reiff, Niels Ove Jungercen, Vivi Andreasen og

Holger Delfs.

1. Valg af dirigent.
Ole Frydensberg (OF) blev enstemmigt valgt til dirigent.

OF konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig varslet og er beslutningsdygtig. Til stede

fra generalforsamlingens stat var 65 stemneberettigede medlemmer.

Referenter er Annenette Engelsted Jonasen og Jesper Futtrup

Stemmetællere er Søren Due og Preben Barner.

Forrnnden Mads Roden er på grund af arbejdsrnæssige forpligtelser i udlandet ikke til stede

ved generalforsamlingen, hvorfor næstfornrand Jens Bech Madsen fører ordet for bestyrelsen.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Næstfornnnden indledte ned at henvise til den skriftlige beretning og oplyste, at den

mundtlige beretning opsurrrnerer og bygger videre herpå.

Næstfornnnden lagde vægt på at Sejlklubben Sundet er en aktiv og veldrevet klub rned stor
bredde i både baggrund og aldersgrupper.

Økonomi
Klubben har en sund økonomi med et driftsoverskud i 2OlTlt9 nrod et forventet træk på

opsparingen. Dette giver klubben mulighed for at igangsætte nye initiativer og skabe bedre

forhold for klubben. Sanrtidig er det bestyrelsens ønske atføre en ansvarlig økonomi.
Næstfornanden introducerede kort de største årsager til driftsoverskuddet og henviste til
gennemgangen af regnskabet under punkt 4. De af næstforrnanden fremlagte årsager
ornfattede uds§delse af reparation af klubhuset af hensyn til restauratøren, uds§delse af
indkøb af nye sejl nv. i sejlerskolen, at omkostningerne til kajak- og handicaphuset har været
mindre end forventet, og at der ikke var budgetteret med indtægter fra autocampere/ grundet

usikkerhed om det var muligt at bibeholde denne drift. Derudover har klubbens ordinære
aktivitet ligeledes vist et positivt driftsresultat.

Klubhus
Som nævnt under økonomi besluttede bestyrelsen at uds§de reparationerne af klubhuset af
hensyn til restauratøren, således at disse ikke blev foretaget i højsæsonen. Bestyrelsen har
undersøgt mulighederne for at Scandi-Byg har ansvaret for at udbedre skaderne, grundet



åbenlyse konstruktionsfejl og byggesjusk. Scandi-Byg har frasagt sig ansvaret, da deres
garanti udløb efter 5 år, og der er gået 10 år inden fejlene er blevet opdaget. Dernæst

undersøgte bestyrelsen muligheden for at gå rettens vej, men er af juridiske rådgivere og

tekniske eksperter blevet frarådet dette.
Bestyrelsen opfordrer dertor til at lægge sagen bag sig og se frennd.

Området ved lGjak- og handicapfaciliteter
Næstfonrnnden oplyste, at området omkring handicapafdelingerne er færdiggjort, hvilket har
nedvirket til en pæn og rummelig bygning, som foftsat har succes ned næsten fyldte
containere. Yderligere oplyste næstfornnnden, at Caf6ens affaldsområde er blevet indhegnet.

Sejlerskolen
Ros blev uddelt til sejlerskolen, som næstfonrnnden oplyste fortsat var meget veldreven og et
af klubbens centrale aktiver. Ved sæsonstaft er der komnet en ny skolechef, Jens Wandler, og

der erforetaget en onstrukturering af skoleudvalget. Der er i bestyrelsen og skoleledelsen

fokus på fortsat at udvikle skolen.

Kommunikation
Næstforrnanden oplyste, at kommunikation det seneste år har været et fokusområde for
bestyrelsen og et område, som der fortsat arbejdes n6lrettet på. Seitt<tuUben Sundets

Facebookside har over 400 rredlemmer og den nye hjemrneside er efterhånden neget
velfungerende. Dertil henviste næstfornnnden til det regelnræssige elektroniske nyhedsbrev
SundNyt.

Autocamper
Autocampingpladsen har igen i år været et attraktivt tilbud for autocampere og har været

. rreget velbesøgt. Næqtforrnanden oplyste, at dettevar etstort aktiv for klubben både

Økonomist<, og også i forhold til at have aktivitet på havnen og derved mindske risiko for tyveri
og ungdonsfester på landpladsen. Næstforrnnden anerkendte, at der grundet den store
efterspørgsel har været problener ned at autocampere parkerede uden for det deftil
afrnærkede område og anerkendte irritationen herved, ffiD opfordrede klubbens nedlemmer
til at bære overmed dette,så længe dervarplads til at nredlemnerne kunne komme til.
Dernæst oplyste han, at nnn foruenter at forsdte udlejningen, så længe der er kræfter i

klubben til at løfte den ekstra belastning.

Nordhavnstunellen
Næstfornnnden oplyste, at der ikke har været stor udvikling på projektet over det seneste år,
dog at løsningsforslaget, som blev stillet i udsigt for snart to år siden er blevet vedtaget
politisk i borgerrepræsentationen, hvilket betyder at byggeriet foretages i to etaper, og der
derved vil være adgang til havnen i hele anlægsperioden, Dertil vil der blive anlagt
erstatningshavn i Færgehavn Nord. Bestyrelsens næste fokusområde er, hvordan klubben skal
håndtere byggeriet, herunder hvordan der kan sikres adgang til vores landplads, da Svanesøen

inddrages i byggeriet.
Næstfornnnden oplyste, at projektet fortsat nnngler at blive godkendt af folketinget, og der
heller ikke er fremlagt en finansieringsplan endnu. Forrnndens bedste bud på påbegyndelse

har hidtil været i 2O2O, rnen er fremover tidligst i 2022.



Bjarne Larcen spurgte omkring frenrtiden for båden Vesla. Dirigenten henviste spørgsmålet til
behandling under punkt 3 om klubbens udvikling og Iangsigtede kurs, hvilket blev accepteret.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling.
Næstfornnnden oplyste, at der i perioden har været fokus på driftsnræssig behandling, og der
derfor ikke har været det store overckud til at se frennd. Dog er der inden for det seneste
halve år indledt et sarnarbejde ned Dansk Sejlunion og holdt nøder med en klubkonsulent
defra. I sarnrbejde herned er vi i gang rred at lægge en plan for klubbens udvikling. Vi vil
lodde stemningen blandt klubbens nædlemmer iform af en spørgeskenraundercøgelse,
herunder lyst til bl.a. at anskaffe J7O'ere, og henviste til det indsendte forslag til behandling
herom.

Dirigenten genoptog spørgsn6l fra Bjarne Larcen omkring båden Vesla. På vegne af
bestyrelsen oplyste JBM, at bestyrelsen ikke har truffet nogen beslutning i forhold til Vesla,
rren at det vil blive taget op i løbet af vinteren.

Der var ingen yderligere spørgsmål fra forsanrlingen.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge.
Regnskabsføreren henviste til årsrapporten og oplyste, at fremlæggelsen ville blive foretaget i

hovedtræk. Klubben har et betragteligt overckud for2OL7ll9, trods at der var budgetteret
ned underskud. Resultatet er således bedre end foruentet, blandt andet på grund af, at
indtægter fra udlejning af landpladsen til autocampere ikke har været inkluderet i budgettet
sarnt, at omkostningerne forbundet ned kajakudbygning har været mindre end forventet.

Deftil s§ldes overckuddet, at flere omkostninger er blevet udskudt til det komnende år,
herunder reparationerne af klubhuset og indkøb af nye sejl i sejlerskolen. Omkring halvdelen
af overckuddet, skal ses som periodiseringer.

Dirigenten åbnede for spørgsn€l fra salen.

Der blev fremlagt spørgsrr6l fra Finn Skov til den regnskabsmæssige behandling af
Kajakhuset, som i regnskabet er straksafskrevet, og derved fuldt omkostningsført i

regnskabsåret 2OL7l78, nens der i klubbens regnskabspraksis beskrives at sådanne
investeringer skal periodiseres over aktivets levetid. Dertil opfordrede Finn Skov til en
diskussion om anvendelsen af det opbyggede overskud og indledte ned at henvise til, om et
forclag om nedsdning af kontingent, ligesom fremlagt til den seneste generalforcamling,
kunne være vejen frem.

Regnskabsfører forklarede, at straks-afskrivningen s§ldes en samlet beslutning fra
bestyrelsens side. Beslutningen var blevet vendt n'rcd og accepteretaf revisor.

Jens Hallager bidrog til diskussionen omkring benyttelsen af klubbens overckud og opfordrede
til, at dette blev henlagt til de frenrtidige år ned flytninger af havnen og en større risiko for
uforudsete omkostninger.



Der blev stillet spørgsmål af Henrik Prange om, hvor indtægten fra Autocampere frenrgik af
regnskabet, hvortil regnskabsfører oplyste, at indtægterne er specificeret i note 4 og vises
under "landplads", sant at beløbet frerrgår brutto. Indtægten er 209 t.kr.
Intern revisor Ole Plett roste regnskabet og spurgte til indholdet af omkostningerne til ekstern
regnskabshjælp, og forespurgte til, hvornår C5 (klubbens bogføringssystem) ville blive
ajouført ned efterposteringer fra revisionen. Regnskabsfører oplyste, at posten ekstern
regnskabshjælp udelukkende indeholder revisorregning, og at det forventes at
efterposteringerne indarbejdes i den kommende uge.

Ole Jørgensen forespurgte, om det var lovligt at godkende regnskabet uden, at klubbens
bogføringssystem var ajourført, hvilket regnskabsfører oplyste, at det var.

Der var ikke'flere bemærkninger, og dirigent indledte afstemningen om godkendelse af
regnskabet.

Regnskabet blev godkendt på baggrund af afstemning, hvor 64 sternte for, og 1 undlod at
stemne, Generalforsamlingen gav decharge.

5. Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer.

a. Forclag fra Jens Andreasen og Mogens Wiihliche om at bestyrelsen arbejder videre
med forslag om anlæggelse af erstatningshavn nord for Svaneknoppen
Forclaget blev nrotiveret af forclagsgivere Jens Andreasen og Mogens Wohliche, som kort
redegjorde for problenstillingen og løsningsforslaget. Forslaget blev rejst på baggrund af
forslaget om at benytte Nordhavnen til erstatningshavn, fremlagt sidste år, som nu er
vedtaget af Borgerrepræsentationen. Forslaget giver ingen muligheder for at komne på land i

perioden efter påbegyndelse af tunnelbyggeriet. Der blev præsenteret tegninger af forclaget,
hvoraf det bl.a, frengår, at Svanesøen og nrastekranen forsvinder, og hvordan forslaget
lægger op til en løsning af dette problem. Mogens Wohliche fortæller endvidere, at sejlklubben
får 100 kvm hus og 400 kvm skure ovre på "den anden side". Foreslår, at der laves et
havnebassin ned kajanlæg, hvofra der kan optages UåAe tit den eksisterende landplads. Jens
Andreasen oplyste i tillæg at årsagen til at der ikke indgår bølgebrydere i forslaget er af
hensyn til roerne, som gerne vil bibeholde deres bane igennem løbet, saffi at bølge forholdene
skulle forbedres som følge af at dybden i løbet fonrentes reduceret fra 6 til 3 rreter i

forbindelse rred udgravningerne til tunnellen.

Forslaget blev opsummeret af dirigenten, som henledte opmærksomheden på præiserede, at
forslaget gik på, at bestyrelsen skal sikre , at planen eller en tilsvarende altemativ plan
gennernfØres.

Dirigenten åbnede for spørgsn€l fra forsamlingen.

Der blev stillet flere opklarende spørgsnråt tit skitseme, som blev præciseret af forslagsgiverne.

KIaus Lange, som er fornrand for vinterbaderne, udtrykte at de var rneget tilfredse ned den
udarbejdede plan. Især lagde han vægt på Ae indlagte muligheder for toilet- og affaldsområde,
som kan styrke hele havnemiljøet.



Ligeledes ytrede Henrik Prange, Keld Schrøder, Søren Due og Jens Hallager støtte til forslaget,
hvor der bl.a. blev fremhæret muligheden for flere båd- og parkeringspladser, sarnt at
forclaget binder havnen sammen uden om de egentlige køreveje og derfor kan samle alle
havnens brugere. Ligeledes at det er dyrt at bygge i to etaper, hvofor der er risiko for at dette
trækkes tilbage, og her vil etableringen af den "ekstra" havn være til storgavn.
AIle ytrede de, at de havde forventninger til at bestyrelsen gjorde alt inden for deres
rækkevidde til at påvirke situationen.

Finn Egelund stillede forslag til, at tegningen ændredes, så den inkluderede anlæggelse af
cykelstativer.
Klaus Lange fremlagde, at det var centralt, at det blev fremlagt som samlet forslag, og
opfordrede i forbindelse henned til, at der blev lagt vægt på, at både kan fragtes på tvæs af
havnen således, at både FREM og l(AS kan få fordel af bådoptagning ved den nye havn.

Mads Jeppesen stillede spørgsnål til forklaringen om reduktion af bølger, som følge af
reduktion af vanddybden. Hvortil Jens Andreasen oplyste, at dette ville blive undersøgt
nærrnere.

Dirigenten opsummerede, at følgende skulle fremhæres overfor kommunen: muligheden for
anlæggelse af bedre miljøstation, etableringen af cykelstativer og muligheden for at binde
havnen samrren uden om de egentlige køreveje. Dertil at det var centralt at forslaget blev
afsternt nred de andre brugere af havnen og at der her ligeledes skal lægges vqt på hvordan
havnen bindes samrren, og nnrligheden for at fragte både nellem havnens klubber.

Næstfonranden fremlagde på vegne af bestyrelsen at denne rrener, at det er etgodt projekt.
Men at de andre klubber på nuværende tidspunkt ikke virker begejstrede for forslaget. Dog
håber og tror bestyrelsen på, at der kan blive enighed i Svanenøllen om at gå videre ned
forslaget.
Dertil kom bestyrelsen næd ændringsforslag til ordlyden af forslaget, hvor det blev foreslået at
ordlyden ærdredes fra "sikre" til "arbejde for".

Jens Andreasen stillede sig kritisk overfor ændringsforclaget, hvilket blev støttetaf flere i

forcamlingen.

Bestyrelsen anerkender, at den oprindelige formulering anvendes, men gør opmænksom på, at
bestyrelsen ikke garanterer at det lykkes, men vil gøre alt, hvad der ståri deres m9t, forat
projektet til at lykkes. Bestyrelsen frafalder derlor ændringsforslaget.

Dirigenten indstillede det oprindelige forslag til afstemning.
Forclaget blev enstemmigt vedtaget.

b. Forslag fra Jens Haldager om undercøgelse af mulighederne og lysten til indkøb af
J7O'ere
Forclaget blev rnotiveret af forslagsgiver Jens Haldager. Han oplyste, at der er storaktivitet i

J7O'ere fra alle aldersgrupper, og at ligasejladsen i klassen har bredt sig bredt i Danrrnrk og
resten af verden.



Forslaget er, at der benyttes et års tid til at finde ud af om J7O'ere er noget, som klubben skal
begive sig ud i, sarnt at der tilsidesættes 150 t.kr. til et evt. båd køb.

Næstfornranden roste forclaget, nen stillede spørgsnålstegn til, hvofor JBo'erne ikke på
nuværende tidspunkt blev anvendt til bl.a, rnatchrace. Dertil fremlagde han på vegne af
bestyrelsen at et ændringsforslag, hvor der ikke tilsidesættes penge til formålet, grundet
klubbens gode økonomi, næn at der nedsdtes et hold, som undercøger mulighederne og
nntivationen til J7O'ere i klubben.

Jens Haldager tilsluttede sig ændringsforslaget og ytrede, at han gerne ville tage initiativ til
undercøgelsen.

Dirigenten åbnede for komrnentarer fra forsamlingen.

Jes Lousen spurgte ind til, hvad en 37O'er er og prisen på denne, hvortil forslagsstiller
forklarede, at det er en arnerikansk kølbåd med sænkekø|, som kan sejle 20 knob og er blevet
en populær kapsejladsbåa Oe seneste år. Den koster ca. 350 t. kr. fra ny uden sejl.
Sejlsportsligaen sælger nogle brugte J7O'ere hvert år, og alternativt kan der lejes af
sejlspotsligaen. Her kan der tages fat i Peter Wolsing ogleller Dansk Sejl Union.

Peder Skogstad stillede sig ligeledes uforstående over for, hvorfor der er behov for J7O'ere, når
klubben har to JBO'ere, som aldrig bliver brugt til kapsejlads. Han henledte yderligere
oprnærksomheden på muligheden for at sejle i kapfelt for J80'ere i Nivå.

Fini Lund forklarer, at J70'eren er en lettere båd end J8O'eren og henvender sig til rutinerede
sejlere, fx tidligere jollesejlere. Han rrener, at vi bør undersøge muligheden forsponsorater.
Og henviser til at klubbens penge også bør benyttes på at forbedre klubbens nuværende Oåae.

Finn Skov henleder til, at rnedlemmerne af sejlerskolen de sidste 2-3 år er blevet yngre og
yngre og fortdler, at de nye elever er vilde ned at sejle J8O'ere og sikkert kun vil finde det
lige så sjovt at sejle J7O'ere, hvis det besluttes at denne også skal benyttes som 1. års
skolebåd. Yderligere forklarede han, at skolen ved optagelse af nye elever beder disse om at
besvare spørgsrnål omkring deres interesse inden for sejlads, og at dette nred fordel kunne
udvides til at indeholde spørgsrr8l omkring J70'ere. Finn Skov påpegede også, at de i

sejlerskolen er nødt til at sige nej til nye elever, fordi der ikke er nok frivillige til at nøde
efterspørgslen.

Annernette Engelsted Jonasen forklarede, at de fleste unge rnennesker, som stater i

sejlerskolen ikke har bil og derfor ikke har mulighed for at fragte sig til Nivå, hvorfor hun
rener, at J7O'ere kunne være interessant.

Preben Barner fortalte om klubbens stolte historie i forhold til at udrette det, som der
tilstræbes og henviste til at klubben har skabt både optimistafdeling og handicapafdeling.
Demæst opfordrede han til at klubben fulgte rned tiden og gav derfor støttetilforslaget.

Henrik Prange oplyste, at Hellerup Sejlklub har samrne overuejelser omkring J7O'ere og gav sin
støtte til at undercøge mulighedeme.



Jakob Nørbjerg henledte opmærksomheden
kiggede på, om vi har den flåde vi ønsker.

Dirigenten opsummerede, at forslagsstiller
ændringsforslaget til afstemning.

på rtåaen som helhed og opfordrede til, at rnan

gerne ville deltage i arbejdet. Dernæst stilledes

Ændringsforclaget blev vedtaget ned 63 for og 2 som undlod at stemrne.

c. Forslag fra Anna Marie Hjort om afholdelse af fremtidsværksted
Anna Marie Hjort nrctiverede forslaget og foftalte, hvordan det centrale i forslaget var at
styrke det frivillige arbejde og fællesskabet på tværs af klubben. Især rnener hun, at detteer
vigtigt nu, hvor klubben står over for en "splittelse" i forbindelse ned byggeriet af
Nordhavnstunnellen. Hun redegjorde ligeledes kort for metoden frenrtidsværKted.

Næstforrnnden fremlagde på vegne af bestyrelsen et ændringsforclag, hvor der ville blive
afholdt 6t eller flere rrøder i stedet for 6t frerntidsværksted. Næstfornnnden henviste til
samarbejdet nred Dansk Sejl Union og til at bestyrelsen ikke ønskede at lægge sig fast på
fornen for et fiVde, førend nran har undersøgt alle muligheder.

Dirigenten åbnede for komrnentarer fra forcamlingen.

Finn Skov eftercpurgte en afklaring af, hvad et klubudviklingsforløb ned Dansk Sejl Union gik
ud på. Og Ingrid Larcen spurgte, hvorfor vi læner os op ad en "elit#' gruppe i stedetforselv
at skabe ideerne.

Christina Nielsen svarede på vegne af bestyrelsen, at et klubudviklingsforløb skal forcøge at
skabe synergi på tværs af de rnange "klubbef iklubben, så der skabes samnenhængskraft.
For at kunne gå i gang næd det, skal vi vide, hvad det er rnedlemmerne benytter klubben til,
defor laves spørgeskenn til rnedlemmerne. Dansk Sejl Union har en rrnsse redskaber, som
kan benyttesr og som vi gerne vil gøre brug af. Et af værktøjerne er et frerntidsværksted, rnen
vi vil ikke låse os fast på den plæcise netode, nåske er en anden bedre.
Forclagsstiller er inpd formuleringen af "et eller flere fføder" i ændringsforclaget, og rnener
ikke at dette kan bidrage til samne samnenhængskraft, som et frenrtidsværksted. Knud Erik
Hansen rrener at nøder lyder kedeligt, nen at de to ting, som skal tages videre er, at der 1,
skal skabes nogle nye ideer og 2, at der skal skabes en ny dynamik.

Dynamikken i klubben blev ligeledes komrnenteret af Klaus Lange, som opfordrede alle til at
skabe en mere positiv stemning, især over for hinanden og de nye i klubben. Annernette
Engelsted Jonasen ytrede ligeledes, at n'nnge isejlerskolen ikke følersig velkomnen på
havnen og ikke føler sig som en del af klubben. Peder Skogstad opfordrede ligeledes alle til at
støtteoP, 09 især de ældre i klubben. Ligeledes støtterMads Jeppesen op om forslaget.

Finn Skov opfordrede til, at de to forslag blev bygget samnen, hvilket bestyrelsen og
forslagsstiller indvilgede i at gøre over pausen.

Dirigenten kaldte derfor til pause.



Efter pausen frenstillede bestyrelsen og forslagsstiller samnen ændringsforclag, hvor der ikke
var specificeret typen af "værksted" rnen at ordet "værksted" blev benyttet i stedet for nøder.

Forclaget blev vedtaget ned akklarnation

6. Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad.
Bestyrelsen foreslog, at der ikke blev foretaget ændringer til takster.

Forclaget blev godkendt rred akklarnation.

7. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til kontingenter
og andre tal«ster, som fastsættes af generalforsamlingen.
Regnskabsfører henviste til rnedsendte forslag til takstblad. Hun oplyste, at der budgetteres
ffid, at sejlklubben komner til at have flere omkostninger i det komnænde år end i det
forgangne år, bl.a. grundet de foretagne uds§delser af reparationer og indkøb af sejl.
Dirigenten åbnede for spørgsn€l fra forsamlingen.

Annenette Engelsted Jonasen spurgte til, om lejen fra Autocampere var inkluderet i budgettet
i år, hvortil regnskabsfører svarede, at det var den.

Finn Skov spurgte til årsagen til, at der var afsat 200 t.kr. ekstra til sejlerskolen i budgettet i

forhold til tidligere år.

Skolechef Jens Wandler forklarede, at intentionen ikke er at udskifte både, nen at opgradere
disse. Dertil har ledelsen i sejlerskolen n€ttet erkende, at de ikke har kompetencerne til selv

" at løfte hele opgaven, og der er derfor afsat penge til at benytte professionel assistance i tillæg
til den frivillige hjælp, især i forhold til optinering af spækhuggerne.

Knud Mikkelsen forespurgte, om det var undercøgt om det kunne betale sig at købe en ny
spækhugger istedetfor at reparere på Oe gamle, hvortil skolechefen svarede, at der havde
været indledende undersøgelser, nen at skoleledelsen havde indset, at der ikke varde rette
kompetencer til at tage denne vurdering, set i lyset af at spækhuggeren, som rrnn forventede
skulle udskiftes sidste år havde væ-et det største aktiv i året.

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at nedtage en beretning om flådens samrrensætning ved
næste generalforsamling, og indstillede budget til godkendelse.

Budget blev godkendt ved klapsalve.

8. Valg af regnskabsfører.
Nuværende regnskabsfører Asbjørg Abrahansen nndtager ikke genvalg, og bestyrelsen havde
ingen ny kandidat.

Dirigenten henvendte sig til forcamlingen for at høre om nogen stillede op, hvilket ikke var
tilfældet. Preben Barner stillede forslag om at finde en ekstern regnskabsfører.



Dirigenten oplistede bestyrelsens muligheder, når ingen regnskabsfører kunne findes i

forsamlingeo, 09 bestyrelsen valgte at finde en midlertidig regnskabsf ører i sin midte og
dernæst supplere sig selv, når en pernranent løsning er fundet.

Peter Laursen, nuværende bestyrelsesnedlem rnelder sig som midlertidig regnskabsfører.

Løsningen blev vedtaget rred akklammation.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer,
På valg er: Doris Høj, Ole Brandt, Kim Hody og Christina Nielsen. Alle er villige til at rrodtage
genvalg.

Dirigenten bad hvert rredlem kort introducere sig selv og spurgte derefter forsamlingen om
andre forslag. Ingen andre forslag fra forsamlingen.

Alle fire nedlemmer genvælges ned akklamrrntion.

lo.Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppteant for 1 år. Genvalg kan finde sted.
ole Plett er villig til at rrpdtage genvalg som intern revisor.

Dirigenten forespurgte forsanlingen om en revisorsuppleant, og tidligere regnskabsfører
Asbjørg Abrahansen neldte sig.

Begge blev valgt ned akklamnntion.

11. Eventuelt
Dirigenten erindrer om, at der ikke kan vedtages noget under dette dagsorden-punkt.

Kirsten (efternavn ukendt) påpeger, at toiletforholdene er for dådige, især i forhold til
offentlige toiletter om somrreren, og at toiletterne i klubhuset er lukket for vinteren.

Ole Brandt svarer på vegne bestyrelsen, at havnebestyrelsen har været i kontakt rred By- og
Havn omkring offentlige toiletter. By- og Havn har tidligere afvist dette, rren kontakten er
genoptaget efter, der er opfølt offentlige toiletterved Nordhavnen. Han er ikke klar over,
hvorfor toiletterne er vinterlukket, nen foreslår at forespørge til dette, hvis der er behov.

Niller forklarer, at toiletterne ervinterlukkede som følge af , at hjemløse tidligere har benyttet
disse, og det har betydet en nrasse skrald og rod, hvorfor nran har besluttet at lukke
toiletterne for at undgå dette.

Anna Marie Hjort opfordrede til, at der blev opført et handicap toilet, og støttede forslaget om
offentlige toiletter.

Kaus Lange oplyste, at der lige var blevet opført handicaptoilet hos vinterbaderne, som han
opfordrede klubbens rredlemmer til at henvise til, hvis nødvendigt.



Næstfornnnden påpeger, at der er indsendt endnu en forespørgsel til By- og Havn om toiletter
og oplyser, at diskussionen omkring toiletter går på, hvem som skal betale for toiletterne i

nærheden af havnen. Da toiletterne, især om sorruneren, benyttes af offentligheden, rrener
havnebestyrelsen, at By- og Havn skal betale.

Dirigenten opsumrnerer, at dertil generalforsamlingen har været fokus på inddragelse af nye
rnedlemmer og henstiller til, at bestyrelsen arbejder videre herned.

Næstforrnnden takkede foraktiv nedvirken og god ro og orden. Dernæst takkede han
dirigenten for godt arbejde.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.70

Referatet er udarbejdet af 2 referenter og afstenrt nred næstfornnnd. Referatet er godkendt
af mig som dirigent i endelig udgave 24.april 2079

ole Frydensffif


