Referat fra ordinær generalforsamling i Hadsund Sejlklub
Afholdt: 07-03-2020
Referent: Brian Gammelgaard

1. Valg af dirigent
Keld Gammelgaard blev valgt
Dirigenten vurderede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og ingen var af en anden mening.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Jens Nørgaard fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning
(desværre har referenten ikke fået en kopi af formandens mundtlige beretning)
•

•

•

Der spørges ind til økonomien vedrørende autocamperne. Jens Nørgaard svarede at et
stigende antal kommer til klubben, også udenfor sæsonen. Det kommenteres at der
kommer cirka lige så mange autocampere til klubben som gæstebåde. Bestyrelsen oplyser
at der ikke er et selvstændigt regnskab for autocampere, hvilket nogle af medlemmerne
ønsker.
Der spørges ind til landtidsudlejning. Jens Nørgaard svarer, at nogle af pengene fra
landtidsudlejning er brugt på at tilbagebetale enkelte bådpladsindskud, bl.a. efter et
dødsfald.
Der spørges ind til brug af bundmaling. Jens Nørgaard svarer, at så vidt han er orienteret
gælder der nye regler fra 2021.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Da kassereren for sejlklubben Jens Jørgen Falsig var blevet forhindret i at deltage, blev regnskabet
fremlagt af Keld Gammelgaard
Keld oplyser, at der er en lille ændring i forhold til det udsendte regnskab. Det drejer sig om at
egenkapitalen er ca. 100.000kr og ikke ca. 50.000kr som det fremgår af det udsendte regnskab. Det
var dog alene en bogføringsteknisk ændring.
Keld gør opmærksom på, at der ikke er oplyst tal for regnskabet fra 2018, hvilket ikke er
tilfredsstillende. Det var blevet påtalt over for kassereren, der har forklaret, at det skyldes
overgangen til det nye regnskabssystem.
Det vurderes, at regnskabet for 2019 alt i alt ser fornuftigt ud.
•

•

Der spørges til, hvad kontoen ”Telefon konto” dækker over. Keld svarer, at det skyldes at
kontoen oprindelig dækkede over telefoni, men at det navn ikke passer til kontoen
længere. Kontoen bruges nu til indtægter der kommer ind via havnefogederne.
Der bliver spurgt ind til udgifterne vedrørende J70. Herefter følger en længere diskussion
om emnet. Sejlklubben har brugt ca. 13.000kr i 2019 på at forsikre J70. J70 gruppen har
desuden brugt ca. 11.000kr af deres sponsorater, og nu er J70 kassen tom.

•

Der spørges til, hvor mange gæstebåde der har været i havnen, men det tal har bestyrelsen
ikke med til mødet.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen

4. Forelæggelse af budget for det kommende år
Keld Gammelgaard fremlagde budgettet
Budgettet for 2020 ligner meget budgettet for 2018 og 2019

5. Fastsættelse af prisliste, inkl. Kontingent, leje, afgifter m.m.
Paw Kristensen fremlægger
Priser og rettigheder for de forskellige medlemstyper er blevet gennemgået, og ændres så der nu
er bedre sammenhæng.
Paw præsenterer en oversigt over, hvilke rettigheder de forskellige medlemskaber giver.
•

•
•

Der spørges ind til, om de nye regler for medlemskab giver ændringer i, hvem der skal
arbejde 10 timer på havnen. Desuden spørges der ind til, om de nye medlemskaber giver
ændringer i, hvem der har stemmeret. Paw svarer, at det gør det ikke.
Der gøres opmærksom på, at der er overlap mellem prislisten og oversigten over
medlemsrettigheder.
Der spørges ind til aldersgrænsen for ungdomsmedlemskab der er ændret fra 25 til 20 år.
Det giver en del diskussion, og det ender med, at bestyrelsen accepterer at grænsen
ændres tilbage til 25 år.

Prislisten blev godkendt af generalforsamlingen

6. Behandling af evt. indkomne forslag
”Bilag 1” (vedrørende J70): Forslag fra Poul Flohr, Børge Poulsen og Niels Riisberg
Poul Flohr fremlægger forslag vedrørende Grundig Cup (forslag punkt 2)
Forslagsgruppen ønsker mere fokus på sejlsport.
Mark Carlsen fortæller kort om ” Youngsters”
Forslagsgruppen er klar over, at det er for dyrt at deltage i sejlsportsligaen, men gruppen ønsker, at
J70 skal anvendes til anden form for sejlads.
Poul fremlægger et budget for deltagelse i Grundig Cup.
Børge Poulsen fremlægger efterfølgende forslag vedrørende sejlerskole (forslag punkt 1)
Børge fremlægger et budget for at drive en sejlerskole.
Formand Jens Nørgaard beder nu om en kort pause, så bestyrelsen sammen kan drøfte de nye
oplysninger, der er fremkommet under fremlæggelsen af de to forslag.

Efter pausen fremlægger Jens Nørgaard bestyrelsens syn på sagen. Jens nævner, at langt de fleste
af sejlklubbens medlemmer består af tursejlere, og kun nogle få kapsejlere. Bestyrelsen har ingen
kendskab til, at J70 projektet har givet nye medlemmer til sejlklubben. Jens gør opmærksom på, at
J70 sponsor-kassen er tom, og at i henhold til den oprindelige aftale med J70 gruppen, var det
således at hvis der ingen penge var, skulle båden sælges.
Niels Riisberg der er en af de lokale sponsorer, gør opmærksom på, at han og andre vil kræve deres
penge tilbage, hvis klubben sælger båden allerede nu. Adspurgt vil han dog ikke fortælle, hvor
længe klubben skal beholde båden, før end et salg er acceptabelt.
Jens Nørgaard gør opmærksom på, at hele bestyrelsen straks går af, hvis generalforsamlingen
beslutter at beholde båden.
Der spørges til bevæggrunden for, hvorfor bestyrelsen vil trække sig, hvis båden beholdes.
Jens Nørgaard fortæller at bestyrelsen ikke længere tror på projektet, og at bestyrelsen derfor ikke
længere vil bruge den megen tid på projektet.
Forslagsgruppen bliver spurgt om, hvordan gruppen vil betale for vedligeholdelse af båden. Poul
Flohr svarer, at driften til f.eks. nye sejl skal komme via nye sponsorater samt fra sejlklubben.
Der gøres opmærksom på, at der i vedtægterne står, at klubben skal fremme sejlsporten.
Det bemærkes, at klubben bør forsøge at tiltrække flere unge, da klubbens gennemsnitsalder
vokser og vokser, og at klubben bør stille både til rådighed for de unge, når de er vokset ud af
optimistjollen.
Paw Kristensen mener, at der frem for en sejlerskole bør oprettes en mentor ordning, hvor nye
medlemmer kan hjælpes godt i gang. Bestyrelsen har tidligere forsøgt at skabe interesse for en
sejlerskole.
Det kommenteres, at det var generalforsamlingen der besluttede at købe J70, og at bestyrelsen
ikke burde gå af, hvis båden beholdes.
Børge noterer, at der er blevet begået fejl i J70 gruppen, men at der også havde været en dårlig
kommunikation med bestyrelsen lige fra starten.
Dirigenten vælger, at der først stemmes om forslag punkt 3, der går på, om generalforsamlingen vil
beholde eller sælge J70. Hvis generalforsamlingen vælger at sælge båden, er der ingen grund til at
stemme om punkt 1 og 2.
Efter skriftlig afstemning blev resultatet, at der i generalforsamlingen var flertal for at sælge J70.

Generalforsamlingen blev herefter suspenderet på grund af Jens Nørgaards hjertetilfælde. I
mellemtiden er henstillingerne fra myndighederne om at begrænset forsamlinger på grund af
corona virus, blevet strammet. Den resterende generalforsamling afholdes derfor først når der ikke
længere er henstillinger om forsamlingers størrelse. Bestyrelsen fortsætter derfor indtil der har
fundet nyvalg sted.

Keld Gammelgaard
----------------------------------------------------------------------Dirigenten 15. marts 2020

