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Erik Magius blev valgt til dirigent, og han erklærede generalforsamlingen for lovlig og rettidig 

indkaldt. 

 

Formandens beretning (André Stokholm) 

2016 har endnu en gang været en rigtig god sejlklub sæson med udvikling og nye aktiviteter. Vi har 

en fantastisk succesrig ungdomsafdeling en succesrig sejlerskole, og succesrige udvalg, som sikrer 

mange forskellige aktiviteter, som gør det interessant at være medlem i vores sejlklub. Med andre 

ord har vi stadig en god, velfungerende og aktiv sejlklub. 

Som det nok ikke er gået ubemærket hen, er en af aktiviteterne, at vi har fået en ny hoved sponsor 

nemlig Home, som hvert år - så længe aftalen løber - giver et fast beløb, pt. kr. 30.000,- /år og 

herudover bidrager Home gerne til specielle arrangementer, som f.eks. kapsejladser. Vores 

modydelse til Home er, at vi til Skt. Hans- og Havnefesterne går i Home T-shirts, at Home kan have 

en plakat med deres aktuelle udbud stående ved festerne, at vi også flager med HOME flag, og at 

de kan holde et årligt møde i vores lokaler.  

Årets største nye aktivitet er selvfølgelig, at vi nu også har en SUP (Stand Up Paddle) afdeling. Helle 

Larsen fra bestyrelsen har været en fantastisk igangsætter, tovholder, organisator og motivator for 

den enkelte som har tilmeldt sig og været igennem introforløbet. Helle har også fundet de to 

dygtige og meget pædagogiske trænere, Dough og Marie, som også har ydet en imponerende 

indsats for vores SUP afdeling. Vi har dels lånt udstyr og dels selv anskaffet udstyr og forventer at 

anskaffe yderligere nogle boards, medens medlemmer, som ønsker at gøre brug af denne facilitet, 

selv må anskaffe det øvrige udstyr.  

En ny hjemmeside har vi faktisk også fået i løbet af året, en hjemmeside som vi selv er 100% herre 

over, og som vi selv definerer, hvordan ser ud og som vi selv kan udvikle på. Som I måske har 

bemærket så er hjemmesiden nu mere levende, kalenderfunktionen er supergod og de forskellige 

tilmeldinger som f.eks. lån af klubhuset fungerer nu optimalt. I øvrigt er hjemmesiden altid 

opdateret og Elisabeth/Markus, som er vores webmastere, sætter gerne endnu mere på 

hjemmesiden, når blot der kommer nogle input til dem. Vi arbejder i den forbindelse også på at 

gøre vores facebookside mere aktiv, og der kommer mere information om det senere. 

Ungdomsafdelingen har også introduceret og gennemført nye aktiviteter i løbet af året og jeg skal 

ikke tage ordene ud af munden på Martin, men blot nævne de herlige små unger, som nu udgør 

”Krabbeklubben”, de elsker at deltage i aktiviteter på havnen, men er endnu for små til selv at 

sejle. Det er både hyggeligt og praktisk, at hele familien kan være på havnen samtidig! 

Udover alle disse nye aktiviteter har vi siden sidste generalforsamling også gennemført de mere 

nødvendige og traditionsrige aktiviteter, og udover bestyrelsesmøder kan jeg nævne: 
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Intromøde for nye medlemmer blev afholdt d. 11.5 for anden gang i sejlklubbens historie og den 

aften giver såvel nye som gamle og ikke mindst potentielle medlemmer oplysninger og info om 

livet og foreningerne på havnen - selvfølgelig specielt med fokus på sejlklubben. Selv ”gamle” 

medlemmer af sejlklubben, som har deltaget har udtrykt at de fik masser af nye nyttige 

informationer. 

Den 19.april skød vi sejlsæsonen i gang med standerhejsning fælles grill og hygge på terrassen og 

netop standerhejsningen var i år speciel, da vi samtidig kunne hejse et flag, som bevis på, at vi nu 

også er ungdomsvenlig sejlklub! 

De to krævende og vigtige fester er selvfølgelig Skt. Hans – og Havnefesten og dem fik vi for tredje 

gang i sejlklubregi - på trods af visse vejrmæssige udfordringer - afholdt på absolut bedste vis.  Vi 

har lavet et samlet overskud i nærheden af kr. 50.000,-  og de er en vigtig indsprøjtning til det 

kæmpe arbejde, som udføres af forældrene i ungdomsafdelingen; men ligeså vigtigt har vi selv 

haft en fest undervejs – jeg oplever kun glade, smilende og serviceorienterede medarbejdere til de 

to åbne fester – hvad enten jeg går rundt på pladsen, i ungdomsafdelingen eller ud for enden af 

søndre mole og taler med marinehjemmeværnet, som også nyder at være her til havnefesten. Jeg 

vil gerne takke alle de frivillige hjælpere, som med deres indsats, har bidraget til at gøre disse 

fester til en kæmpe succes!  På fredag klapper vi hinanden på skulderen, når vi til slukefterfesten 

fejrer succesen. 

Noget andet, som kan samle os, er de fantastisk interessante klubaftener, som nu også er blevet 

en tradition og som heldigvis fortsætter i år med samme store succes. Arrangement udvalget har 

en fantastisk evne til at finde interessante og spændende emner til os andre og det skal de endelig 

bare blive ved med!   

Årets standernedhaling blev afholdt d. 30.10 i forbindelse med at bådene kom på land efter endnu 

en rigtig fin sejlsæson. Vi har allerede nu valgt at bruge samme weekend næste år til at få bådene 

på land og holde standernedhaling, det er nemlig den weekend, hvor vi skifter til vintertid og det 

giver os lige en ekstra time at sove i. Så næste år skal bådene i vandet d. 23. april og de skal op af 

vandet d. 29. oktober. 

Der gennemføres også stadig mandagskapsejladser og de hardcore sejlere stiller op til både 

kapsejladsen og den efterfølgende kaffe og ostemad, og de endnu mere hardcore sejlere stiller 

også op til fælles sejlads hver lørdag hele vinteren – stadig imponerende! De har i øvrigt lovet at 

lave en vinterstander, som vi glæder os til at se også som et symbol på, at der selvfølgelig er 

sejlaktiviter i Snekkersten Skotterup Sejlklub året rundt! 

Sejlerskolen er et fast omdrejningspunkt med masser af nye sejlere, som ønsker at sejle sikkert og 

korrekt og derfor deltager i undervisning, både den teoretiske om vinteren og den praktiske om 

sommeren.  Der er faktisk så meget aktivitet, at Sejlerskolen overvejer at anskaffe endnu en 
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skolebåd, som både kan fungere som trænings- og udlånsbåd, hvilket også vil være en ny mulighed 

for medlemmer som ikke har egen båd i havnen.  

 

Bestyrelsen har reserveret klubhuset i perioden 16. januar til 5. februar næste år for at få ordnet 

loft og gulv her i salen. Vi håber det giver et smukkere og mere vedligeholdelsesvenligt gulv og et 

mere støjdæmpende loft. Vi har også planer for resten af klubhuset, men vi starter altså med 

salen. 

Som alle kan se af indkaldelsen så har hele bestyrelsen valgt at genopstille og såfremt det lykkes 

for os at blive genvalgt kan jeg sige at næste år for mit vedkommende bliver det sidste, som 

formand for sejlklubben. Jeg vil fortsat gerne gøre et stykke arbejde for sejlklubben, men jeg 

mener vi trænger til en ny formand. Jeg vil derfor gerne have, at alle kommer med input til hvem 

vores næste formand kan være.  

Medlemstallene 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Inden jeg vil give ordet til vores ungdomsformand Martin vil jeg gerne benytte lejligheden til at 

takke både Martin og hele det hold af superaktive forældre, som står bag den kæmpe succes vi pt. 

har i ungdomsafdelingen – I gør intet mindre end en helt fantastisk indsats. Tusinde tak for det! 

Den fantastiske aktivitet betyder selvfølgelig også, at vi har både behov for mere udstyr og at vi 

har mere slid på eksisterende udstyr. Som I vil se, når vi kommer til regnskab og budget, så har vi 

en ny situation med hensyn til økonomi. Vi har derfor aftalt at lave et lille udvalg, som skal se på 

hvordan vi også økonomisk kan sikre vores høje aktivitets niveau i ungdomsafdelingen. 

 

Tusinde tak alle sammen André Stokholm 

  2012 2013 2014 2015 2016 +/- ift. ´15 

Familiemedlemskab 112 115 113 117 134 +17 
Seniormedlemskab 43 50 54 51 67 +16 
Juniormedlemskab 10 6 9 6 6 0 
Aktiv ungdom_familie  18 24 30 47 +17 
Husstand til familie 210 209 200 194 200 +6 
Total 375 398 400 398 454 +56 
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Ungdomsformandens beretning (Martin Bjørk-Olsen) 

 

Det har været et meget hektisk og travlt år i ungdomsafdelingen.  Den fremgang som min forgænger 

Markus Plank kunne berette om på generelforsamlingen i november 2015 – den er på mange måder 

fortsat.  De 33 ungdomssejlere i alt fra dengang er blevet til 40 optimister og 10 ungdomssejlere, som 

holder gang i vores to mands joller og 10 børn i vores krabbeklub, som er et nyt tilbud til børn i alderen 5-8 

år.  

En virkelig flot fremgang, som virkelig har skabt liv her på havnen. 

Der er sket mange ting i det år som er gået og jeg vil her forsøge at give jer et indblik i de fleste af de 

aktiviteter, som der har været i vores ungdomsafdeling siden sidste generelforsamling.   

Vintertræningen sidste vinter blev afholdt i samarbejde med KDY i Rungsted, som blev afsluttet den 13. 

december med et julestævne hvor SSS havde 6 joller med.  

I januar måned startede vi lidt fysisk træning op med løb i Egebæksvang skov hver søndag.  

Vi havde en skitur til Vallåsen, hvor både børn og voksne kunne lege i sneen.  

2016 blev også året, hvor SSS blev godkendt af DSU som ungdomsvenlig sejlklub. Stor tak til Lene og Karl 

Johan for det store arbejde I lagde i at få denne godkendelse.  

Det blev også året, hvor SSS havde 6 optimistjoller med til verdens største optimistjolle regatta Lake Garda 

meeting. Her dyster ca 1000 joller på den store sø. Det blev en kæmpe oplevelse for vores sejlere og der 

skal lyde en stor tak til de medlemmer af sejlklubben som deltog i vores støttemiddag hos Restaurant Poul. 

En del af overskuddet fra den middag gik til at transportere jollerne til Italien.  

Vi startede vores sæson med teori i uge 8 og gik på vandet i slutningen af april. Der har været træning både 

tirsdag og torsdag i denne sæson.   

Vi har fået flere frivillige forældretrænere til at hjælpe og i denne sæson har vi også haft betalte 

ungdomstrænere.  Både en fra vores egen klub – Zoe som har hjulpet til med vores helt nye sejlere og så 

William Johannesen fra Vedbæk. William deltog i VM for optimister i 2015, så han har haft ansvaret for 

vores C+ og B sejlere hver torsdag igennem denne sæson og har virkelig kunnet give dem en masse læring 

omkring boathandling, teknik og kapsejladser.  

SSS har afholdt to stævner i år - HOME cup i september og TUNE UP cup i maj. Disse to stævner har sat 

rekord i antallet af deltagere til vores egne stævner. Vi var endda meget tæt på at slå Skovshoved som 

bryster sig af, at de har Danmarks største endagsjolle stævne. Det er vi meget stolte af og vi takker mange 

gange for opbakningen her i sejlklubben og på havnen.   

Ud over at vi selv har afholdt stævner, så har SSS været repræsenteret ved følgende stævner.  
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• Stævner: Riva del Garda, Dubai, Egå, Horsens, Kerteminde, Skælskør, Sønderborg, Sletten, 

Helsingør, Espergærde, Rungsted og Skovshoved. Ydermere har vi haft to sejlere som har deltaget i 

kapsejladser i Finland, Rusland og Polen.  

I sommer (uge 27) bemærkede i måske også en øget aktivitet her i Sejlklubben. Vi havde arrangeret en 

træningslejr, hvor vi havde inviteret en af verdens bedste optimistjolle coaches Cyril Auer her til klubben. 

Det blev en kæmpe succes, hvor SSS havde 12 børn som deltog og de andre 12 kom fra klubber langs hele 

kysten.  

Al denne træning har virkelig også givet nogle flotte resultater.  Til flere af de ovennævnte stævner har SSS 

stået øverst på skamlen og især to af vores B sejlere har sejlet flot og sluttede året af med at blive A sejlere. 

Det bliver spændende at følge deres udvikling til næste år.  

Vi sluttede året af med vores eget klubmesteskab, hvor der i år også blev kæmpet om pokalerne. Da det var 

lidt hårdt vejr så opfandt vi en ny måde at gøre det på for vores helt nye sejlere. (D-sejlerene) Det blev 7 

små forskellige sejladser på tid, hvor de sejlede en i mod en. En skøn måde for dem også at kunne dyste på 

og der var spænding til det sidste.  

Jeg vil især også gerne sige tak til Lene og Karl Johan for at drive vores nystartede krabbeklub. Hver tirsdag 

kommer der omkring 10 børn i alderen 5 til 8 år og laver sejlrelateret ting på, ved og omkring havnen. Det 

har været en stor succes, som vi glæder os til at fortsætte til næste år.  

Vintertræningen er begyndt i Rungsted igen, hvor vi har 10 optimistjoller med, så det er en endnu større 

succes i år.  

Fremtiden bringer fokus på økonomi – vores succes slider på vores udstyr og det skal vi finde penge til i den 

nærmeste fremtid. Den bringer også fokus på vores indsats til næste år i forhold til de børn som ønsker at 

rykke videre fra optimistjollerne.  

Planerne er allerede lagt og vi forsætter ufortrødent og håber på jeres opbakning. ☺  

Tak til Anita Larsen som gav ungdomsafdelingen et enkeltstående sponsorat og tak til alle vores andre 

sponsorer.  

Ydermere vil jeg generelt gerne takke alle i sejlklubben for hjælp og støtte og særligt nævne alle hjælpere til 

Sankt Hans og Havnefesten – Uden dette overskud kunne ungdomsafdelingen ikke overleve.  

Tak til Fru Løbel – Bente, du har hele året været så hjælpsom med så mange praktiske ting i 

ungdomsafdelingen.  

Tak til Finn Westergaard – og alle andre, som har arbejdet på vores jollebro, klubhuset mm.  

OG et stort Tak til Helge Drews for at gøre vores hullede optier sejlklar igen. Det var en hård vinter og der 

var mange både, som havde brug for en kærlig hånd. 

Tak til Erik Magius og Karl Johan for at tage ansvaret for vores to-mandsjoller. Det har ikke været en nem 

opgave i år.  
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Forelæggelse af regnskab for 2015 (Karl Johan Andersen, præsenteret af Peter Tversted) 

Regnskabet for 2015 blev udsendt sammen med indkaldelsen, så alle har haft mulighed for at læse det. 

Også i 2015 har klubben overskud på driften, så sejlklubben har fortsat en sund økonomi. 

Som tidligere år starter vi med ungdomsafdelingen. De kommunale tilskud blev på 62.425 kr. og 

havnefesterne gav et overskud på 51.470 kr. Sponsorer blev hele 70.500 kr. Hvor EKJ Fonden bidrog med 

30.000 kr., SparNord med 30.000 kr. Resten fordeler sig på Jyske Bank, Danbolig og Rungstedgård. Bådlejen 

blev lidt større end forventet på 37.375 kr. Kapsejladser blev kun på 3.050 kr. og det skyldes alene alt for 

meget vind til at der kunne sejles. Indtægter i alt for ungdomsafdelingen beløb sig til 224.820 kr. Ca 75.000 

kr. mere end budgetteret. 

På udgiftsiden er der to poster der især springer i øjnene, nemlig, som forventet, vedligeholdelse af 

klubbens både. Driften af sejljoller og både beløb sig til 66.472 kr. og følgebådene til 42.538 kr. i alt 109.010 

kr. Ekstraordinære udgifter på 100.055 kr. dækker over køb af 3 optimistjoller til ca. 45.000 kr.  og resten til 

køb af en nyere gummibåd til 55.000 kr. De samlede udgifter blev på 230.804 kr. Og dermed blev resultatet 

et mindre underskud på 5.984 kr.  

Seniorafdelingens regnskab. Kontingenterne viser en svag stigning til 119.650 kr.  Brugergebyret er 

meget stabilt fra år til år og blev i 2015 på 46.875 kr. De kommunale tilskud steg til hele 43.500 kr. 

Stigningen skyldes et tilskud på 26.500 kr. til det nye naturgasfyr. Preben Zøllner sponsorerede nye sejl til 

vores skolebåd i alt 8.000 kr. Skolebåden var fuld optaget af elever og indtægterne blev på 16.250 kr. 

2015/16 var et stort år for vinterundervisningen med undervisning til duelighedsbevis og yachtskipper af 3. 

grad. Indtægterne herfra blev på 60.600 kr. Seniorkapsejlads blev desværre ikke det store tilløbsstykke og 

indtægten blev kun 1.150 kr. Klubhusudlejningen faldt til 11.680 kr. og andre indtægter (masteskur, 

klubstandere mv.) blev på 7.320 kr. Indtægter i alt på 315.025 kr. 

Der har været udgifter til medlemskab af Dansk Sejlunion på 34.579 kr. Sejlerskolens udgifter steg til 20.583 

kr. Men skolebåden fik jo også sponseret nye sejl. Også udgifter til navigationsundervisningen steg til 

38.711 kr.; men indtægterne steg jo også. Kapsejladsudgifter (inkl. bøjer) på 12.335 kr. var på samme 

niveau som året før. Klubhusudgifter steg til 148.860 kr. Nyt fyr og ny opvaskemaskine kostede i alt 63.750 

kr. og de er med i de 148 tkr. Øvrige udgifter på 17.852 kr. dækker over en lang række udgifter lige fra 

deltagelse i Dansk Sejlunions klubkonference til stander op og nedtagning, klubaftener mv. Mødeudgifter 

på 3.765 kr. er fortæring i forbindelse med udvalgsmøder, bestyrelsesmøder og generalforsamling. 

Administrationsudgifter på 8.288 kr. går bla. til Havneservice, edb-udgifter mm. Renter mv. er på beskedne 

872 kr. Alt i alt udgifter på 285.845 kr. og dermed et overskud i seniorafdelingen på 29.180 kr.  

I sejlklubben som helhed giver det indtægter på i alt 539.45 kr., udgifter på 516.649 kr. og dermed et 

overskud på 23.196 kr.  

På balancen eller status på sejlklubben som helhed kan I se at klubhuset er bogført til 1 kr. og vores både er 

bogført til 1 kr. i seniorafdelingen og 1 kr. i juniorafdelingen.  Omsætningsaktiver på 90.362 kr. er mest 

tilgodehavender, som alle er indbetalt. Likvide midler på 336.591 er på bankkonti i Jyske Bank. Gælden på 

56.049 kr. er skyldige omkostninger, som alle er betalt. Egenkapitalen var primo året på 347.711 kr. og 
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sammen med årets overskud på 23.196 kr. var egenkapitalen 31. december 2015 på kr. 370.907 kr. En del 

af egenkapitalen nemlig 119.642 kr. skal gå til klubbens ungdomsarbejde. At de er reserverede skyldes at 

tilskud fra kommunen skal kun gå til de unge. 

Vi har opstillet et regnskab over diverse aktiviteter. I seniorafdelingen er det sejlerskolen (Monique), 

navigationskurser, som også er en del af sejlerskolen og endelig kapsejladser. For ungdomsafdelingen viser 

vi regnskaber over de klubejede både og regnskab over kapsejladser. 

Endvidere har vi en oversigt over diverse aktiver. Vores klubhus er helt afskrevet, men har en offentlig 

vurdering på 1,8 mio. kr. Endvidere er vores klubejede både fuld afskrevet; men har alligevel en 

forsikringssum på 776.300 kr. 

 

Estimat 2016 og budget 2017 

Året er ikke gået endnu; men alligevel har vi allerede nu et estimat over resultatet for hele 2016. Estimatet 

tager udgangspunkt i perioderegnskabet for de første 10 måneder og er vores bedste bud på hvordan 

regnskabet for hele 2016 vil komme til at se ud. 

Som vi allerede har hørt, har ungdomsafdelingen haft et højt aktivitetsniveau og det er også slået igennem 

på regnskabet. 

Indtægterne fra bådleje er steget til 40 tkr. Der har rent faktisk været venteliste på at komme til at sejle i 

optimistjollerne. Medlemstilskuddet fra kommunen er steget til 18 tkr og jolletilskuddet er steget til 50 tkr. 

Resultatet fra havnefesterne blev på 50 tkr. selvom vejret til havnefesten i august var rigtigt dårligt. 

Sponsorindtægter på 37 tkr kunne ikke komme op på samme niveau som i 2014. Vores sponsorer er Rotary, 

Hos Poul, Revi Huset, Sandberg Consult, Anita Larsen, og kommunalt materialetilskud. Til gengæld blev 

indtægter fra kapsejladser rekord højt hele 25 tkr. Især var Home Cup i september et tilløbsstykke med ca. 

70 deltagere. De samlede indtægter forventes at blive 222 tkr. 

Der er brugt mange ressourcer på at løfte standarden på ungdomsafdelingens både. Udgifter til følgebåde 

er steget til 55 tkr. og udgifter til sejlbåde og joller er steget til 103 tkr., især optimistjollerne har fået et 

kraftigt løft. Slæbestedets vedligeholdelse har kostet 10 tkr. Egne kurser, undervisningsmateriale mv har 

kostet 4 tkr. Kapsejladsudgifterne er naturligvis også steget nu til 30 tkr. Øvrige udgifter ( bøjer, ankre, VHF-

radioer, sejlertøj til trænerne, prof. trænere mv.) er på 39 tkr. og endelig nyanskaffelser på 34 tkr. (2 

optimistjoller og en trailer til jolletransport). De samlede udgifter forventes derfor at blive på ca. 275 tkr. og 

dermed et underskud på 53 tkr.  (Der var oprindeligt budgetteret med et underskud på 16 tkr.). Dermed 

bliver ungdomsafdelingens ”egenkapital” reduceret til ca. 66 tkr. 

Nu vi er ved ungdomsafdelingen kan vi lige så godt tage budgettet med. 

Bådlejen forventes at stige til 50 tkr. pga større tilgang af unge, samt at der vil blive strammet op omkring 

registreringen af nye sejlere mht opkrævning af bådleje. De kommunale tilskud forventes ikke at stige, 

derfor budgetteres med samme beløb som i indeværende år. 18 tkr og 50 tkr. Havnefester budgetteres at 

give et overskud på 50 tkr. Sponsorindtægter på 31 tkr. er lavt sat og dækker over tilsagn fra Friluftrådet 
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om støtte til krabbeklubben på 21 tkr. og de resterende 10 tkr. er sponsorering af 2 kapsejladser. Også i 

2017 forventes en stor deltagelse i de planlagte 2 kapsejladser, derfor budgetteres med 25 tkr. På 

udgiftsiden vil drift og vedligeholdelse af følgebåde beløbe sig til 58 tkr og sejlbåde og joller til 80 tkr. 

Krabbeklubben vi have udgifter på 28 tkr. hvoraf de 21 tkr er sponseret. Vedligeholdelse af jollebro og 

rampe vil beløbe sig til 5 tkr. Egne kurser (undervisningsmateriale) 4 tkr.. Kapsejladser (præmier, fortæring 

mv) til 18 tkr. Øvrige udgifter (bøjer, VHF-radioer trænere) er sat til 22 tkr. Og endelig 20 tkr. til 

nyanskaffelser. Udgifter på i alt 235 tkr. og dermed et budgetteret underskud på 11 tkr inkl. nyanskaffelser. 

Estimatet for seniorafdelingen viser stigende indtægter og lavere omkostninger. De nye aktiviteter (SUP, 

krabbeklub og højere aktivitetsniveau i USSS) har givet en synlig medlemstilgang og for første gang i flere år 

er kontingentindtægterne steget synligt til 142 tkr. I 2010 var kontingentindtægterne 121 tkr og i 2015 120 

tkr. Så vi har grund til at være stolte over fremgangen. Også fordi de fleste sejlklubber i disse år kæmper 

med vigende medlemstal. Brugergebyret er uændret 46 tkr. Kommunale tilskud på 18 tkr. er i år alene 

lokaletilskud. Kommunen har strammet op på reglerne for tilskud, som i realiteten medfører mindre tilskud 

end tidligere. Den nye aftale med Home om sponsering af havnefesterne indebærer at vi i 3 år modtager 30 

tkr. hvert år. Derudover er får vi 19 tkr. fra Friluftrådet til opstart af SUP, i alt sponsorindtægter på 49 tkr. 

Sejlerskolen for voksne har igen været fuld booket. Også her er der venteliste til sejlads i 2017. 

Sejlerskolens indtægter blev på 20 tkr. Navigationsholdet i år er mindre end sidste år og der er ingen kursus 

til yachtskipper, så kurset i år skønnes at give en indtægt på 20 tkr. Den nye aktivitet SUP (Stand Up Padling) 

har givet 9 tkr. i kursusafgift. Udlån af klubhuset vil give et bidrag på 16 tkr. Og andre indtægter bliver 5 tkr. 

I alt indtægter på 320 tkr. 

Udgifter: Medlemskab af Dansk Sejlunion kommer op på 39 tkr.. Sejlerskolen (Monique) koster 20 tkr. 

Navigationskurset vil koste os 15 tkr., lige som kapsejladsudgifter, bøjer mv også koster 15 tkr. SUP 

omkostninger løber op i 40 tkr. og dækker også over køb af 5 boards. Klubhusudgifter på 90 tkr. er alene de 

årlige driftudgifter. Øvrige udgifter på 12 tkr og møder adm. mv på 18 tkr. I alt udgifter på 249 tkr. 

Overskuddet  er markant større end det oprindelige budget og det skyldes hovedsagelig medlemstilgang, 

Home-sponsoratet og udskydelse af omkostninger  til istandsættelse af klubhuset. 

Seniorafdelingens budget for indtægter i 2017 svarer stort set til indtægterne for 2016. Dog skal det 

bemærkes, at indtægterne for sejlerskolen forventes at stige fra 18 tkr i 2016 til 30 tkr. i 2017. Det vender 

jeg tilbage til. Alt i alt indtægter på 316 tkr. 

Udgiftsiden viser en kraftig stigning. Som følge af det stigende medlemstal vil kontingent til Dansk Sejlunion 

stige til 45 tkr. Sejlerskolens udgifter vil stige til hele 90 tkr. idet vi forventer at anskaffe en skolebåd mere. 

Båden vil være samme type som den nuværende nemlig en Int 806. Det forventes at båden kan købes for 

ca. 50 tkr. Egne kurser (navigation) vil koste 20 tkr. Kapsejlads vil koste 28 tkr. idet dommerbåden Store 

Spræl skal have en ordentlig overhaling og sandsynligvis et ankerspil, idet dommerne jo ikke bliver yngre. 

SUP-succesen følges op med køb af 5 yderligere boards. Og endelig klubhuset. Det er blevet gennemgået og 

står over for en større istandsættelse. Der er afsat 50 tkr. Arbejdet igangsættes i januar med salen. Gulvet 

skal slibes og behandles for at forlænge levetiden. Og der skal gøres noget radikalt ved akustikken, gennem 

opsætning af lyddæmpende loft. Øvrige udgifter, møder og adm. vil være på samme niveau som 
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indeværende år. De samlede udgifter vil i alt komme op på 388 tkr. Derfor vil 2017 give et underskud på 72 

tkr. Men af disse er ca. 80 tkr. i realiteten nyanskaffelser (skolebåd og SUP) 

 

Alle tre fremlæggelser blev godkendt med applaus! 

Der var ingen indkomne forslag 

Kommende års kontingenter og brugergebyr pristalsreguleres som hidtil efter nettoprisindekset, 

september til september – 2017 priser kommer snarest på hjemmesiden 

4. Valg af formand 

Bestyrelsen foreslår André Stokholm, der modtager genvalg – blev genvalgt 

5. Valg af kasserer 

Bestyrelsen foreslår Karl Johan Andersen, der modtager genvalg – blev genvalt 

6. Valg af bestyrelsens øvrige 3 medlemmer. 

Bestyrelsen foreslår Martin Bjørk-Olsen (formand for ungdomsudvalget). Martin indstilles af 

Ungdomsafdelingen på det årlige møde med ungdomssejlerne og deres forældre. 

Bestyrelsen foreslår Markus Plank, der modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Helle Vibeke Larsen, der modtager genvalg – alle blev genvalgt 

7. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår Lene Svendsen Borra, der modtager genvalg – blev genvalgt 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår Peter Tversted og Peter Bang, som begge modtager genvalg – begge 

genvalgt 

9. Eventuelt – der var ingen punkter 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes med ost- og 

pølsebord og en øl/vand. 

 

 

 

 

 




