
 
 

Referat af generalforsamlingen i Sejlklubben Sundet 

 
tirsdag den 24. november 2020 kl. 19.00 

 
 

 

   

 

Formanden Ole Brandt (OB) bød velkommen til årets generalforsamling og bad alle huske på 

Coronaforholdene. En repræsentant fra Skovshoved Hotel orienterede om Corona reglerne.  

 

Generalforsamlingen mindedes med et minuts stilhed medlemmer, afgået ved døden siden 

sidste års generalforsamling: Lars Trier Hansen, Søren Nielsen, Jørgen DSB Nielsen, Lene Bodil 

Damborg, Peter Bjerrum og Ejnar Larsen.  

 

Ole Brandt oplyste, at spilernålen kan tildeles medlemmer som løbende har bidraget til 

klubbens drift ved frivilligt arbejde gennem mindst 10 år og eller ved en ekstraordinær indsats. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at benytte lejligheden til at uddele spilernålen til to af vores 

medlemmer:  

Jock Hartvig Andersen(desværre fraværende). OB takkede på klubbens vegne for Jocks store 

indsats på IT området og specielt vores medlemssystem. Derudover for Jocks store og 

engagerede arbejde i pladsudvalget. En rigtig ildsjæl. Stor applaus fra salen. 

 

Torben Johannesen. OB takkede igen på klubbens vegne for Torbens store indsats som 

formand og næstformand for Sundet - og så af flere omgange. Torben er altid til rådighed og 

nu som medlem af pladsudvalget. En ildsjæl og igen en af dem, der holder klubben i gang. 

Stor applaus fra salen. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent: Ole Frydensberg (OF)blev enstemmigt valgt til dirigent. Stor applaus fra 

salen.  

 

OF konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig varslet. Til stede fra generalforsamlingens 

start var 44 stemmeberettigede medlemmer. Dermed er generalforsamlingen 

beslutningsdygtig. 

 

Referenter: Christian Holmberg og Inger Brandt Kofoed 

 

Stemmetællere: Jens Andreasen og Vibeke Andersen (VA) 

 

OF anbefaler, at de medlemmer der ønsker at sige noget, gør det konkret og kort.  

 

Finn Skov (FS) foreslog, at der byttes om på dagsordenens punkt 9a og 9b ift. evt. 

vedtægtsændringer. OF påpegede, at vedtægtsreglementet overholdes og dermed beholdes 

rækkefølgen.  

 

FS spurgte, om der kunne komme en valgkamp. OF påpegede, at beslutningsgrundlaget 

omkring valgbarheden bibeholdes.  

 

 

 

 

 



 

2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

 

Her følger så beretningen (med fed skrift) for den foregående sæson. Da Corona situationen har 

gjort, at vi ikke har kunnet afholde det i vedtægterne fastsatte medlemsmøde i oktober, vil jeg sidst 

i beretningen komme ind på situationen her i efteråret i klubben som helhed. 

Formandens klumme er med mellemrum blevet udsendt og har forhåbentlig givet en bred 

orientering om aktiviteter gennem sæsonen. 

Det fremsendte regnskab udviser et gedigent overskud, som er fremkommet dels på grundlag af 

en på alle områder god sæson i efteråret 2019 og så fulgt op af en sæson, hvor det p.g.a. Corona 

ikke har været muligt at bruge penge. Klubbens økonomi er bundsolid og bestyrelsen har derfor 

kunnet foreslå, at vi fortsætter med kontingent på det nuværende niveau. Vores regnskabsboss vil 

gennemgå regnskab og stå på mål for eventuelle spørgsmål. 

Vi har i januar måned afholdt et hvervemøde for at få fyldt vores udvalg med aktivitet og 

sprudlende energi. Det lykkedes for nogle udvalgs vedkommende, men vi har stadig behov for at 

fylde på og holde gennemsnitsalderen nede. Hvis klubbens aktivitets niveau skal holde og endda 

øges er der fortsat behov for nye kræfter. Der er på nuværende tidspunkt små 1100 medlemmer. 

Økonomiudvalget. 
Året er gået med at få indarbejdet det nye økonomisystem og det fungerer nu med nye rutiner for 
alle brugere af systemet. Den daglige bogføring har vi valgt at få ekstern hjælp til og alt i alt er 
driften af klubbens økonomi nu sat mere i system. Udvalget er nu i gang med at gennemgå alle 
klubbens forsikringer. 
 
Klubhus. 
Tilbagevendende problemer med klubhusets kloaksystem skulle gerne være løst nu. Det har 

lykkeligvis været muligt at rette fejl i installationen uden at skulle grave ud under huset. 

Året har ellers budt på almindeligt løbende vedligehold af bl.a. el- og vvs-installationer, 

træterrasser og -trapper mv.  

Eftersyn og vedligehold af facadebeklædning samt toiletfaciliteter står for tur det kommende år. 

Sejlerskole. 
Sejlerskolen har med ny formand for udvalget fået kæmpet sig igennem en sæson som blev stærkt 
præget af coronavirussen. Alligevel er det lykkedes, at afvikle en sæson med både praktisk 
sejlads, undervisning, sommertogt, ture, deltagelse i kapsejlads og snarlig opstart af navigations 
hold. I weekenden den 3. til den 4. oktober har vi haft over 30 elever op til førerprøve - dette år 
fordelt over to dage for at sikre, at vi kunne overholde Corona restriktionerne og ikke var med til at 
udbrede smitten. Knap 30 elever har bestået. 
 
Sejlerskolen er bemandet med en meget stor flok af meget entusiastiske medlemmer, og det er 
dejligt at konstatere, at der nu er lukket for venteliste til sejlerskolen den kommende sæson. 
Sejlerskolen har pt. ca. 80 aktive elever og ca. 45 frivillige klubmedlemmer til at hjælpe med 
praktisk sejlads undervisning, teoretisk undervisning, kontorarbejde, båd vedligehold, tur 
arrangementer, sommertogt osv.  

 
Bestyrelsen har netop besluttet, at den gamle spækhugger My Lady sælges og at klubben 
anskaffer endnu en J80 til brug for sejlerskolen. Anskaffelsen sker med henblik på, at båden 
bruges af både sejlerskolen og det nyetablerede kapsejladsudvalg.  
 
Landpladsudvalg. 
Forårssæsonen i landpladsudvalget var, som så mange andre aktiviteter i klubben, præget af 

nedlukningen i relation til Corona. Heldigvis lykkedes det at få gennemført forårssøsætningen med 



meget få problemer direkte relateret til coronasituationen. Frokoststuen blev lukket, 

landpladskontoret blev holdt lukket for personlig henvendelse i løbet af foråret, og de fleste 

henvendelser blev klaret per telefon og mail.  

Vi har i foråret fået fremstillet et skur til opbevaring af højtryksvaskere, som er opstillet på træbroen 

ved mastekranen. Skuret blev fremstillet af tømrerelever på en teknisk skole, ud fra tegninger 

udarbejdet af en af vore klubmedlemmer, som er arkitekt. Skuret er malet og opstillet på sin plads 

af en gruppe arbejdsomme klubmedlemmer. Ydermere har en af vore andre medlemmer henover 

sommeren arbejdet med at opdatere vore mange lamper på landpladsen og i masteskuret til LED-

belysning. Dette fordi de gammeldags lysstofrør er blevet meget dyre at udskifte, har kortere 

levetid og bruger mere strøm end LED-belysning.  

Vi har haft en del færre autocampere på pladsen end foregående år, og har ydermere måttet øge 

omfanget af rengøring af toiletter og baderum p.g.a. coronasituationen. Det færre antal campere vil 

naturligvis kunne mærkes på klubbens indtjening fra autocamperne i denne sæson.  

Søgningen til af få båd på land er høj i år. Vi tager 225 både op på pladsen i år. Den er fuldt belagt, 

og der er ca. 25 bådejere på venteliste til at få båden på land ved indgangen til november. 

Vi mærker i landpladsudvalget, at der er kommet mange nye medlemmer til klubben i løbet af 

sommerhalvåret. Der deltog 20-30 medlemmer i den årlige introduktion til landpladsen i september 

måned, hvor man bliver gjort bekendt med brug af værksteder, mastekran, masteskur mm. 

Cafeen. 
Er meget påvirket af situationen og vi er i løbende dialog med Hallis og Co. Vi håber, at det vil 
lykkes at finde en vej ud af krisen. Vi kan kun anbefale, at I benytter lejligheden til besøge cafeen. 
Vores restauratør har vi indtil nu hjulpet med bl.a. huslejenedsættelse i et par måneder.  
 
Kapsejladsudvalget. 
Udvalget er genopstået efter flere års dvale. Med ny formand og et stort antal medlemmer er 
planerne mange. Bestyrelsen har netop bevilliget en glasfiberjolle med motor til at assistere på 
banerne og for at kunne benyttes af trænere på vandet. 
Blandt de mange planer er en ny kapsejladsevent: Sundet Rundt i maj måned til erstatning for det 
hedengangne Lady Cup og et DM for IF i september. Men ikke mindst vil udvalget forsøge at 
etablere et kapsejlads miljø i klubben, således at sejlere fra henholdsvis KØS og vores sejlerskole 
kan fortsætte med sejlads i klubbens regi. I første omgang vil vore J80`ere blive anvendt, når de 
ikke bruges til skolesejlads. Bestyrelsen støtter helhjertet op om projektet og er opmærksom på, at 
det kan blive aktuelt med investeringer i nye både til formålet. 
 
Aktivitetsudvalget. 
Har ligget meget lavt i denne sæson. Det har været stort set umuligt at komme af sted med 
arrangementer.  Vi har haft light udgaver af stander-  op og nedhal, et enkelt foredrag og en lille 
udgave af vores traditionsrige Bäckviken Handicap sejlads. Uanset -  så har vi  en kæmpefest til 
gode. Vi fik fejret årets jubilarer ved en Corona light udgave af  standernedhalingsfesten og det 
blev en hyggelig aften, - masser af tillykker med jubilæerne. 
 
Kommunikationsudvalget. 
Hjemmesiden har i det forløbne år i gennemsnit haft 1250 besøgende om måneden. Der er lagt 40 
nye opslag op. Der er udsendt 12 SundNYT. Facebookgruppen har nu 765 medlemmer. Den har i 
løbet af året fået 215 nye medlemmer. 
 
Hjemmesiden er blevet opdateret med et nyt tema, der fuldt ud kan bruge de nye funktioner, der 
ligger i WordPress 5.0. Måden, man finder rundt på hjemmesiden, vil derfor fremover blive mere 
baseret på grafiske sider end på menuer. Sejlerskolens hjemmeside bliver integreret i Sundets 
hjemmeside, og sådan at informationen om sejlerskolen også kan tilgås med en selvstændig 



webadresse. 
 
Kajakafdelingen. 
Denne afdeling har stort set kørt fuldt program i denne sæson med meget få aflysninger. Der har 
været god søgning og tilmeldinger til de afholdte kurser. Her i årets sidste kvartal er der 42 
medlemmer der ror kajak og der er flere på venteliste til at få en plads til deres kajak. Pt. har 9 af 
vores kajakroere også båd i Sejlklubben Sundet!  Der er en tendens til, at båd vinder over kajak - til 
glæde for sejlerne. 

Gennem året er også opstået et hold havsvømmere under kajakafdelingen, som har gjort bugten 
usikker. Det er dejligt at den slags nye initiativer finder vej i vores klub. "Sundets Havsvømmere" 
har inviteret til Open Water Swimming på faste ugedage og starter op igen omkring 1. maj. 

 
Svanemøllehavnen og nordhavnstunnelen. 
Der har været meget heftig aktivitet på disse fronter gennem hele året. 
 
Vi har arbejdet intenst på at få projektet omkring etablering af en skybrudstunnel væk fra 
Svaneknoppen. Efter sommerferien ønskede Hofor/Novafos at inddrage vores vinterplads til 
arbejdsareal for etablering af anlægget udfor Nordmolen ved den lille tværvej. Det er nu fra politisk 
side besluttet, at anlægget skal placeres i nærheden af Fiskerihavnen. Beslutningen er kommet 
efter, at vi har lagt meget stort pres på politikere og andre beslutningstagere i samarbejde med 
øvrige brugere af området. 
 
Samtidig med denne udvikling har vi arbejdet med Vejdirektoratet om at skaffe adgang til vandet i 
byggeperioden.  Efter et massivt pres og påvirkning af alle parter i byggeprocessen er det nu 
næsten vedtaget, at vi får etableret en lille optagekaj på ydersiden af Svaneknoppen. Denne kaj 
beskyttes af specielle bølgebrydende flydebroer. Anlægget skal deles med GRY. Ved 
generalforsamlingen vises en skitse af det forventede anlæg. Med molen kan vi bevare og benytte 
vores faciliteter som hidtil, hvilket har været det store mål. 
 
For så vidt gælder Svanemøllehavnen arbejdes der lige nu på at færdiggøre planerne for 
erstatningshavnen og sikre at  vi får faciliteter tilsvarende til dem vi har nu med derover. 
Det ser ud til at havnen bliver klar forår 2022 således, at når vi skal i vandet til den tid, skal de 
berørte både sejle til den nye havn. Fordelings system for de både der skal flyttes, er vedtaget, 
men mangler i skrivende stund at blive færdigudviklet. Systemet er beskrevet tidligere og kan 
findes på havnens hjemmeside. 
 
 
Vi har desværre måtte konkludere at sejlerskolens både og grejet til disse både midlertidigt flyttes 
til færgehavnen. Vi får faciliteter med kontor, toiletter, depotrum, stor stue og tekøkken i en 
midlertidig bygning ligesom vi får et rum på ca. 100 kvm til opbevaring af sejlerskole sejl og 
motorer. 
 
Der er sideløbende med disse forhandlinger startet en proces omkring, hvorledes havnen skal se 
ud på den lange bane. Dette arbejde involverer alle havnens brugere og vores udlejer By og Havn 
har entreret med arkitektfirmaet Spektrum om at udvikle området.  
 
Handicap afdelingen  
Denne afdeling er også kommet gennem sæsonen uden de store begrænsninger fra Coronaen.  
En stærk gruppe blandt handikapafdelingens trofaste hjælpere har taget en tørn over året og fået 

skiftet hele bræddedækket på den centrale platform, der holder kranen. Sejlsæsonen er forløbet 

godt, men coronasituationen gjorde, at vi måtte afslutte uden den traditionelle kapsejlads og det 

sociale samvær. 

It afdelingen. 
Der er sket løbende udskiftninger og fornyelse af udstyr.  



 
Tak til alle for jeres indsats i 2020. 

 

OB sluttede gennemgangen med stor tak til alle frivillige for deres indsats. 

 

Jacob Nørbjerg spurgte, om der er lavet aftaler omkring kapsejlads joller med 

Svanemøllehavnen?  

 

OB svarede, at det mente han ikke.  Men bestyrelsen er opmærksomme på, at der skal samles 

op. Jens Lillegård m.fl. tager kontakt og hjælper KØS med at komme af med deres gamle og 

evt. indkøbe nye joller. Sandsynligvis omkring jul.  

 

Anne Marie Hjorth spurgte, om der var sket tiltag på forslaget fra sidste år, vedr. opsætning af 

toiletter ved Svanemøllen.  

 

OB oplyste, at det er blevet undersøgt og svaret var desværre nej, grundet byggeriet med 

Nordhavnstunnelen.  

 

M. Hansen roser bestyrelsen for arbejdet og informationer også på Facebook. Stor applaus fra 

salen. 

 

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

OB henviste til den fremsendte beretning og påpeger, at 2020 har været et år præget af 

Corona, af at optimere samarbejdet mellem de tre klubber i Svanemøllehavnen, at forhindre 

uhensigtsmæssige tiltag i forbindelse med byggeriet af Nordhavnstunnelen – dvs. 

brandslukning.  

OB oplyste, at bestyrelsen skal arbejde på en langsigtet plan og udvikling for klubben på 

følgende væsentlige områder:  

 

➢ Større sammenhold og sammenhæng 

➢ Udvikling af sejlerskole, kapsejladsområdet og KØS  

➢ Fastholdelse af skoleelever både fra KØS og fra sejlerskolen: F.eks. ved at deltage i 

kapsejladser og tursejladser med erfarne medlemmer 

➢ Vi skal fortsat arbejde på at udvikle samarbejdet på tværs i Svanemøllehavnen 

 

OF konkluderede at bestyrelsen ønsker at prioritere sammenhold. For første gang i mange år, 

har bestyrelsen fået ros for informationsniveauet. Det er værd at arbejde videre med. 

 

Et medlem fra sejlerskolen ønsker sejlerskolen integreret med klubben. Hvad tænker 

bestyrelsen?  

 

OB svarede, at bestyrelsen er enig og bl.a. også ønsker at facilitere en gastebørs, så 

medlemmer fra Sejlerskolen kan komme med ud og sejle med erfarne sejlere.  

 

OF pointerede, at der arbejdes på en sammenkitning.  

 

4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge. 

 

Michael Schultz (MS) gennemgik regnskabet, der viser et overskud på 329.000 kr. grundet 

Corona, stabile indtægter, flere medlemmer og dermed øget kontingenter. Regnskabet viser et 

overskud på 95.000 kr. mere end året før.  

Der har været nedgang i huslejen for klubhuset, grundet huslejefritagelse i nogle måneder til 

Cafeen.  Seniorskolen har en nedgang på 100.000 kr., grundet udsættelse af kontingent. Mini 

12 meter udviser et mindre forbrug på 90.000 kr. grundet aktivitetsnedgang.  Ligeså er de 

generelle klubomkostninger faldet grundet Corona.  

 

OF konkluderede at overskuddet overvejende skyldes mindre aktivitet.. 

 



Et medlem undrede sig over hvorfor Seniorskolen har et mindre forbrug. MS oplyste, at 

indtægten er forskudt ift. regnskabsåret. 

 

OF: Regnskabet godkendt. Applaus fra salen. 

 

5.  Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer. 

 

a. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udnævne Jørn Drasbeck til 

æresmedlem med kontingentfrihed. OB takkede på bestyrelsens vegne Jørn for 

hans store engagement i klubben, specielt i landpladsudvalget, hvor han flere 

gange har været formand.  OB oplyste, at Jørn var hovedmanden bag ideen om at 

bruge en del af landpladsen til autocampere om sommeren. Også kajakafdelingen 

fik Jørn i gang. Videre fortalte OB, at Jørn har været lærer på sejlerskolen og 

foredragsholder omkring en langtur med en galease til Los Angeles. OB sluttede 

med stort tak på klubbens vegne – ”du har været til stor inspiration for alle i 

klubben”. Stor applaus fra salen.  

 

b. Forslag om vedtagelse af revideret Landpladsreglement (se bilag) 

 

Lars oplyste, at det handler om udslusning af forskelligt som tiden er løbet fra 

bl.a. A nøglen (der stadig eksisterer) og optagning af både. Lars henviser til bilag. 

OF konkluderer, at det ændrede landpladsreglementet er godkendt.  

 

c. Forslag om vedtægtsændringer fra en gruppe af medlemmer (se bilag) 

OF pointerer, at det handler om en vedtægtsændring som skal godkendes af 2/3 - 

dvs. 30 medlemmer skal stemme for. Derudover er der nogle andre 

vedtægtsmæssige konsekvenser, som der vendes tilbage til i så fald.  

Øvrige ændringsforslag kan komme på tale, såfremt det relaterer sig til det 

stillede forslag om vedtægtsændring.  

OF påpeger, at forslaget tager udgangspunkt i en konkret sag og beder alle 

respektere dette på en ordentlig måde og med værdighed.  

 

Bjarke Christensen, en af forslagsstillerne, informerer om baggrunden, nemlig at 

der opleves at være en mangel/hul i vedtægterne.   

 

Asbjørg Abrahamsen oplyser, at forslaget kan opfattes, som at der gives magt til 

udvalgsformænd. Endvidere spørger Asbjørg til, hvordan de frivillige kan blive hørt 

og få indflydelse, hvis samarbejdet ikke fungerer godt i et udvalg.  

 

Søren Due spørger, hvor stort problemet er, om det skal pindes så meget ud og 

hvor meget skal der til, før et medlem ikke kan være med. Fronterne bliver 

trukket meget op.  

 

Vibeke Andersen (VA) oplyser, at hun ikke mener, der skal laves 

vedtægtsændringer på en enkelt sag. Forslaget udspringer af en sag om adfærd. 

VA oplever klubben som åben og påpeger, at der her refereres til en konkret sag. 

Endvidere at frivillige også yder et stykke arbejde, fuldstændig som formanden 

gør.  

 

OF sammenfatter og beder OB redegøre.  

 

OB orienterer om proceduren for valg af formænd. 

Bestyrelsen nedsætter udvalg til at løse opgaver i klubben og der vælges en 

udvalgsformand, der kan sidde i bestyrelsen og som kan informere bestyrelsen 

om hvad der foregår. Det er bestyrelsen, der træffer afgørelserne. Bestyrelsen 

vælges og nedsættes af generalforsamlingen.   

Det aktuelle forslag bygger på en ret til at være i et udvalg – det ser OB ikke som 

en mulighed, da det er bestyrelsen, der skal træffe afgørelser.  

 



Endvidere påpeger OB at, klubben er bygget på frivilligt arbejde – den er ikke en 

arbejdsretlig institution. Kan man ikke lide ”lugten i bageriet”, må man tage 

konsekvensen og gå.  

 

Der er brugt rigtig meget tid på denne sag og OB undrer sig over, at der ikke før 

forslaget sættes på dagsordenen, tages kontakt til bestyrelsen. 

 

OB opfordrer alle til at nedstemme forslaget, da det fratager bestyrelsen 

muligheden for at handle. Applaus fra salen.  

 

Et medlem fra sejlerskole beklager, at det ikke var muligt at komme til mødet 

indkaldt af OB og samtidig også at forslaget modtages så kritisk. Hun ønsker ikke 

at sætte spørgsmålstegn ved bestyrelsen ret til at handle.  

 

Torben Hammer er ked af, at bestyrelsen opfatter forslaget kritisk. Ønsker en 

dialog inden et medlems rettigheder inddrages og også mere struktur. Det 

fremtidige forslag støttes.   

 

Et medlem er lidt undrende over, hvor en evt. uenighed behandles set ift. 

forslaget.  Dialog anbefales og ligeså kontakt til bestyrelsen. Han foreslår, en 

standard som indsættes i forretningsordenen eller lignende.   

 

Mette Schwarz Sørensen: Hvis vedtægterne ikke skal ændres, hvordan sikrer 

man, at et medlem bliver hørt ift. at et medlem fratages sine muligheder.  

 

OB hører hvad der bliver sagt, men spørger, hvorfor medlemmerne tror, at det 

omtalte medlem ikke er blevet hørt omkring den konkrete sag? OB ærgrer sig 

over, der ikke er åbenhed og tillid til at medlemmer er kommet til ham, i stedet 

for at gå med det.  

 

FS fortæller, at det er ham, der refereres til i den omtalte sag og han gør rede for 

forløbet. Endvidere oplyser FS, at han har været et aktivt medlem i mange år og 

brugt mange arbejdstimer som frivillig, ligesom han har haft mange poster i 

klubben. FS uddyber sine oplevelser ift. omtalte konkrete sag. FS oplyser, at det 

kørte på skinner indtil der kom en ny skolechef (tidligere skolechef).  Fik en mail 

fra daværende formand for Sejlklubben, hvor han ikke måtte være aktiv omkring 

frivilligt arbejde. Samtidig blev han inviteret til møde om, hvad bestyrelsen havde 

besluttet. Desværre nåede denne mail ikke frem til FS. Nyt møde blev besluttet og 

FS forventede en uddybning, men det blev kun til en mundtlig besked på 

beslutningen. Der kom ingen forklaring på hvem, der havde klaget over FS.  

FS blev udelukket uden nogen form for dialog. FS mener ikke, udvalgsformanden 

skal miste sin suverænitet og pointerede, at det kan ske igen, hvis ikke forslaget 

stemmes igennem.  

 

OF påpegede, at det er vigtigt FS fik mulighed for at redegøre for sin sag, at der 

er følelser i klemme fra flere og påpegede samtidig, at dette forslag handler om 

en vedtægtsændring.  

 

FS påpeger, at OB ikke ville i dialog, da FS på mail ønskede en dialog.  

 

OF påpeger, at bestyrelsen har redegjort for sagen. 

 

Torben Hammer påpeger, at 26 medlemmer har ønsket at fremsende forslaget og 

at der skal ske sikres en dialog, så lignende ikke kommer til at gentage sig. 

 

Bjarke Christensen er chokeret over modtagelsen af forslaget, dvs. bestyrelsens 

kraftige reaktion på forslaget. Han mener ikke, forslaget fratager bestyrelsen 

rettigheder.  

  



Jens Beck påpeger, at han meget nødig vil arbejde som udvalgsformand på de 

vilkår, der fremgår af forslaget. Det er arbejdsretligt. JB kender ikke til andre 

klubvedtægter, hvor der står noget, der ligner dette forslag.  

 

VA påpeger, at grunden til at forslaget vækker bekymring er, at det er rigtig langt 

og dækker meget bredt. At det bør handle om samarbejde, dialog, tillid og fælles 

forståelse etc. 

 

Et medlem opfordrer VA til at formulere hendes tanker skriftligt. 

 

VA siger, det ikke er så ligetil at formulere iht. vedtægtsreglement.  

 

Christina Nielsen synes, problemet er, at menige medlemmer kan give ”påtaler” til 

andre menige. Vi skal tænke over teksten.  

 

FS synes VAs forslag er fornuftigt – nemlig dialog støttet af bestyrelsen. FS synes, 

han ”hører”, at VA kender til nogle, der klager over ham.  

OF afviser denne tolkning.   

 

FS henviser til DIFs regler og henviser til pjecen omkring delvis og hel eksklusion 

og sidestiller nuværende forslag med DIFs. FS mener selv, han er udsat for en 

delvis eksklusion. FS mener, Sejlklubben Sundets vedtægter afviger fra DIFs. 

  

OF påpeger igen, at der både tales om en konkret sag og et forslag til 

vedtægtsændringer.  

 

      Jacob påpeger, at en kreds af medlemmer er utilfredse med bestyrelsen.  

 

En forslagsstiller oplyser, at de ikke kendte til nævnte pjece, før forslaget blev sat 

på dagsordenen.  

 

OB henstiller stadig til, at forslagsstillere tager forslaget af bordet og opfatter det 

som en mistillid til formanden. Han og den øvrige bestyrelse vil tage stilling til det 

fremtidige engagement i klubben.  

 

Et medlem spørger, hvordan der kan arbejdes med dialogen, såfremt forslaget 

tages af bordet.  

 

OF oplyser, at et evt. nyt forslag kan stilles på næste generalforsamling. 

 

Preben Barner opfordrer kraftigt til at bakke op om formandens indstilling.  De 

uhensigtsmæssigheder, der er fremkommet, må der arbejdes videre på i et 

nedsat udvalg op til næste generalforsamling.  

 

OF hører om forslagsstillere vil trække forslaget tilbage – evt. mod at komme med 

et nyt forslag til næste generalforsamling.  

 

FS ønsker ikke at trække forslaget, hvis bestyrelsen ikke vil noget andet. 

 

Mette ønsker, der skal sættes et alternativ op inden næste generalforsamling for 

at sikre medlemmerne, hvis hun skal stemme for at trække forslaget.  

 

Knud Erik Hansen påpeger, at der bør arbejdes med dialog omkring de ting der er 

rejst ift. processen. Applaus fra salen.  

 

Torben Hammer savner stadig en begrundelse fra bestyrelsen for at trække 

forslaget tilbage.  

  



OF påpeger, at formanden har belyst holdninger til forslaget og oplyser, at der 

kan arbejdes videre med forslaget, såfremt forslaget trækkes tilbage.  

 

FS ønskede ikke, at trække forslaget tilbage.  

 

OF satte forslaget til afstemning.  Der er et overvejende flertal for at forslaget 

ikke godkendes. Forslaget er således nedstemt.  

 

 

6.  Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad.  

Taksterne er uændrede. Applaus fra salen.  

 

7.  Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til 

kontingenter og andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen. (se medsendt 

forslag til Takstblad) 

 

OB orienterede: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for støttemedlemmer nedsættes fra 400 

kr. til 200 kr. Øvrige kontingenter og takster foreslås uændrede.  

 

MS orienterede om, at der kommer gang i aktiviteterne når Corona forsvinder.  

 

Mads Roden spurgte, hvad forskellen på støttemedlemmer og passivt medlemskab er.  

 

Ebbe Sommer fortalte, at støttemedlemskab blev opfundet, da koret blev etableret for at 

tilknytte ”ikke medlemmer” til klubben. Passivt medlemskab betyder, at man kan bevare sin 

anciennitet til nedsat kontingent.  

 

OF: Der var ikke flere kommentarer og OF konstaterede, at budgettet er godkendt.  

 

8.  Valg af regnskabsfører. Peter Ingsø Laursen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen 

foreslår Michael Schultz. 

MS modtog valget. Tillykke og applaus.  

 

9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

a. Forslag om dispensation for vedtægternes valgbarhedsbestemmelser for to 

bestyrelsesmedlemmer.  

To medlemmer er villige til at tage endnu en periode i bestyrelsesarbejdet udover 

det vedtægtsbestemte maksimum. Bestyrelsen ser dem gerne være valgbare, hvis 

generalforsamlingen ønsker at vælge dem til den kommende bestyrelse. 

 

OF oplyste, at man jvnf. vedtægterne kun kan sidde i 4 på hinanden følgende 

perioder af 2 år, men der er to medlemmer, der trods dette, gerne vil fortsætte 

bestyrelsesarbejdet. Der skal være 2/3 flertal for dette. Hvis de vælges, er det på 

dispensation og valget gælder kun et år.  

 

FS spørger igen om der kan blive kampvalg. Såfremt de to medlemmer går ud – 

kunne der være andre? Kan de to medlemmer så deltage?  

 

OF oplyser, at de to medlemmer kan stille op.  

 

OF gennemfører afstemning om dispensation, kan gives.  OF konkluderer, at 

forslaget er vedtaget med overvejende flertal.  

 

 

b. På valg er: Doris Høj, Ole Mikael Brandt, Kim Hody og Christina Nielsen.  

Christina Nielsen modtager ikke genvalg. 

Doris høj, Ole Mikael Brandt og Kim Hody er villige til genvalg.  

Desuden indstiller bestyrelsen, at Ulver Pedersen og Jens Lillegaard vælges. 



 

OF hører om andre ønsker at stille op.  

 

FS ønsker at stille op til bestyrelsen.  

 

OB påpeger, at bestyrelsen ønsker de medlemmer, som oprindelig beskrevet 

øverst i punktet.  

 

OF spørger, hvor mange der blev valgt.  

 

Jens Beck orienterer om, at bestyrelsen i så fald består af 8 foruden næstformand 

og formand – 10 i alt. Ulver P. stiller op for et år.  

 

OF påpeger, at det skal afklares, hvordan bestyrelsen sammensættes. 

 

OB foreslår, at der stemmes om hver enkelt, der er opstillet. Christina tilslutter sig 

denne model.  

 

Et medlem spørger hvorfor de skal holdes fast ved 10 medlemmer, når der kan 

være op til 12 og der er 11, der gerne vil?  

 

OF konkluderer og anerkender dette, hvorfor der kan stemmes på hver enkelt der 

er opstillet:  

 

Afstemning ift. opstillede kandidater:  

 

Doris Høj valgt ind  

 

Ole M. Brandt valgt ind  

 

Kim Hody valgt ind  

 

Ulver Pedersen valgt ind  

 

Jens Lillegaard valgt ind  

 

Finn Skov vælges ikke ind 

 

Tillykke og applaus til de valgte bestyrelsesmedlemmer. 

 

10. Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.  

 

Ole Plett er villig til at modtage genvalg som kritisk revisor. Ole P. bliver valgt som revisor. 

 

Finn Skov stiller op som revisorsuppleant og bliver valgt. 

 

11. Eventuelt 

 

Et medlem konkluderer, at der i de nuværende vedtægter kun står noget om eksklusion. Kan 

der arbejdes videre med f.eks. delvis eksklusion set i relation til drøftelserne i dag. Applaus fra 

salen.  

 

Orientering om erstatningshavn og optagekaj: OB viste tegninger over den kommende 

erstatningshavn med flydebroer, parkering, nye lokaler til sejlerskole og Gry, plads til KAS og 

FREM, toilet, havnekontor, bygninger m.m. Jens Andreasen spurgte om placering af 

skolebådene og fik ok fra sejlerskolen, om den valgte placering.  

 

OB viste planche til optagekaj med kran etc. Gry kan fungere som i dag og deres optimister 

kan arbejde sammen med KØS.  



 

Et medlem spurgte til bølgedæmper og hensigtsmæssigheden. Der er usikkerhed omkring 

aftagning af master. Jens A. svarede, at der kan være dage, hvor afmastning ikke kan 

gennemføres.  

 

Et medlem spurgte, hvor handicap området placeres. Jens A. pegede det ud, svarende til i dag.  

 

Planche over havnekontoret med plads til tekøkken, møblement til hyggekrog m.m. blev vist. 

 

Jens A. viste plancher og orienterede om helhedsplanen for hele Svanemølle området. Sundet 

har afleveret alle vores input til fremtidig havn. Arkitektfirmaet Spektrum er udpeget af By og 

Havn. En lille gruppe fra Sundet har arbejdet med sagen og deltaget i workshops – meget 

spændende og positivt.  

Jens A. orienterede om udfordringer og potentialer.   

 

Det blev henstillet til, at plancher og tekster fra power points sættes på hjemmesiden. Jens A. 

sender plancher og tekst fra power points til kommunikationsudvalget. 

Stor applaus til Jens A. 

 

Knud Erik H. spørger til plancherne og Jens A. orienterer om mulighederne.  

 

VA supplerer ift. Anne Marie H. og manglende toiletter og håber, det bliver bedre jvnf. den 

fremtidige plan. 

 

OF sagde tak og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.40.  

 

OB takker også OF for at lede os sikkert gennem aftenens program.  

 

 

 


