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Per Reinholdt blev valgt til dirigent, og han erklærede generalforsamlingen for lovlig og rettidig indkaldt. 

Formandens beretning (André Stokholm) 

Dette års beretning bliver en smule anderledes end de tidligere år, da det dels bliver en beretning for året, 

men også et tilbageblik på de sidste 8 år. Som bekendt er min periode, som formand for vores sejlklub ved 

at være slut og det skal være sagt med det samme: jeg har haft 8 helt fantastiske år, som formand, jeg har 

lært en masse gode mennesker at kende, jeg har deltaget i rigtig mange forskellige arrangementer, jeg har 

oplevet en masse initiativ, en masser holdninger, en masse gå på mod og ikke mindst en masse positive 

tilbagemeldinger på det arbejde som bestyrelsen har igangsat – det skal I alle sammen have en kæmpe tak 

for, det varmer og motiverer. 

Det er også vigtigt for mig allerede her i indledningen at sige at vi stadig har en god, velfungerende og aktiv 

sejlklub. 

Den seneste sæson har, som sædvanlig været en særdeles aktiv sæson som har budt på mange gode 

aktiviteter og også et par helt nye og meget bemærkelsesværdige af slagsen, men mere om dem senere. 

Ungdomsudvalg: 
Vores ungdomsudvalg har endnu engang haft et år med alle sejl sat for at nå det fantastiske 

ambitionsniveau som præger generationens jollesejlere og deres forældre både med hensyn til at avle 

fantastisk dygtige sejlere, men også i forhold til at skabe et bredt og socialt sundt miljø for de unge sejlere. 

Martin vil fortælle mere om ungdomsafdelingens aktiviteter og resultater i sin beretning, men jeg vil gerne 

sige at det er en helt fantastisk indsats, der til stadighed bliver ydet af forældrene. 

Kapsejladsudvalg: 
Kapsejladsudvalget har gennem sæsonen formået at få afholdt både mandagskapsejladser og 

klubmesterskab til trods for at vejret ikke har vist sig fra sin allerbedste side i sæsonen. Der har været både 

dommer og pointregnskab og årets 1.plads for kapsejladser gik til Olivia og klubmesterskabet blev vundet af 

Monique – Tillykke med resultaterne. 

SUP-udvalg: 
SUP-udvalget, som kører på sit andet år har stadig masser af interesserede nye stand up padlere og vi har 

da også i år haft over 30 igennem introforløbet, som giver adgang til at bruge klubbens udstyr, og vi har 

sikkert også fået nye medlemmer i 2017, på baggrund af vores SUP aktiviteter. 

Klubhusudvalg: 
Klubhusudvalget har, specielt i starten af året, været ekstremt travle for vi fik jo foretaget en 

gennemgribende renovering af vores faciliteter, Bent havde lavet en gennemarbejdet plan og Henning 

samlede et hold af dygtige håndværkere som gik i gang med at lave nye lofter, male vægge og paneler slibe 

gulve og imponerende nok fortsatte arbejdet ud i køkken og gang og Bente Løbel lå på alle 4 og malede og 

kunne slet ikke stoppe så alt blev friskt og dejligt og måske vigtigst af alt så blev akustikken her i lokalet 

væsentligt forbedret – det var en fantastisk indsats af hele holdet og vi skylder dem en stor tak. 

Sponsorudvalg: 
Vores sponsor udvalg har også slidt og slæbt for at hive gode kr. hjem til klubarbejdet og med devicen jo 

flere fondsansøgninger jo større sandsynlighed for succes har holdet skaffet kr. 206.000. Med en stor og 
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driftig sejlklub bliver fondsmidler en større og større del af vores samlede økonomi og derfor tror jeg også 

det er nødvendigt at dette vigtige arbejde prioriteres højt i fremtiden.  

Arrangementudvalget: 
Arrangementudvalget har også haft en travl sæson med både Skt. Hans fest og havnefest samt de herlige 

klubaftner. Heldigvis gik begge fester rigtig godt, men desværre var det ret koldt til havnefesten og det gik 

ud over indtagelsen af drikkevarer og derfor var det samlede resultat også ”kun” kr. 33.000,- som er ca. 

17.000,- under vores forventninger.  

Klubaftener har været kørt i en årrække nu og da tilslutningen stadig er stor er det heldigvis lykkedes at 

videreføre denne gode vinteraktivitet. 

Sejlerskoleudvalget: 
Sejlerskoleudvalget varslede allerede sidste år, at vi havde brug for endnu en skolebåd og den blev også 

indkøbt i starten af sæsonen og har sejlet med elever flere dage om ugen sammen med vores ”gamle” 

skolebåd Monique. Med 2 stk.  806 ére har klubben et godt grundlag for at øve praktisk sejlads, men det 

giver også mulighed for at nogle af de nyudklækkede elever kan komme ud og sejle, selvom de ikke selv har 

båd. Den teoretiske del af duelighedsundevisningen er vores sejlklub også rigtig god til og med et hold i 

denne vinter på 25 elever kalder det på alle Eriks pædagogiske evner. 

Også til det bemærkelsesværdige: 
Niels Snedevig er ikke i noget udvalg, men er altid fuld af gode ideer og i år har ikke været nogen 

undtagelse. Først blev vi alle præsenteret for et program for en praktisk ”mand over bord øvelse” som blev 

gennemført d. 23 august, hvor vi alle havde mulighed for at samle en figurant op fra vandet. Det var stille 

og meget fint vejr og alligevel tror jeg vi var rigtig mange, som fik et wake up call om hvor svært det er at 

redde en person ombord på sin båd. En øvelse som efterfølgende blev evalueret på en klubaften og som 

helt klart gav stof til eftertanke. 

Den anden ide gave også stof til eftertanke, Niels havde udtænkt en plan for hvordan vi kunne give nogle 

unge drenge, som havde haft et svært år, en oplevelse ud over det sædvanlige for at styrke deres selvværd. 

Med vanlig omhu blev det hele arrangeret og flere klubmedlemmer lagde både båd og arbejdskraft til for at 

gennemføre programmet, som også gav de 7 drenge oplevelser på land. 

Kommunikationsudvalget: 
Og så har Kommunikationsudvalget endnu et år sørget for at binde det hele sammen med hurtig 

information til omverdenen, dvs. eksterne medier såvel som interne – specielt vores nye hjemmeside er 

altid opdateret og levende at besøge! 

Jeg synes det er helt fantastisk at vores sejlklub rummer så mange søde og betænksomme mennesker, som 

har overskud til at give oplevelser til hinanden og til fremmede som måske trænger mere end os selv – prøv 

lige at tænke over det: Vi rummer kapsejladser på efterhånden ret højt niveau – vi rummer en 

kulturinstitution i form af havnefesterne – og vi rummer nytænkning til gavn for os selv og andre!!  

Vi skal også huske på, at der er en gennemgående ting der muliggør alt dette, og det er det sammenhold vi 

har, ikke bare i sejlklubben, men også på tværs af foreningerne på havnen. Det er det sammenhold vi skal 

værne om for det holder! 
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Medlemstallene 2017 

 

Vi er jo en afgående bestyrelse og derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke alle vores 

bestyrelsesmedlemmer for den fantastiske indsats som hver enkelt har ydet for sejlklubben.  

Kære afgående bestyrelse: 
Vi har sammen sat mange ting i søen og vi har gennemført mange nye tiltag, vi startede op med et internt 

strategiprojekt vi kaldte ”sejlklub på ret kurs”. Vi tilbragte dage og weekender sammen for at finde den 

rette vej for sejlklubben, der blev holdt præsentationer og vi fik tilbagemeldinger som vi arbejdede videre 

med. 

Vi fik senere Helsingør kommune til at sponsorere et klubudviklingsprojekt, hvor vi med firmaet 

”SportHouse” gennemgik en givende proces med alt fra personligheds tests til nedskrivning af vores 

tidsforbrug.  

Disse strategiarbejder ligger nu år tilbage, men de gav os et vigtigt fundament at bygge videre på og nogle 

mål at arbejde henimod.  

Vi fik etableret udvalg som sikrede at arbejdsmængden blev spredt ud på flere hænder, derfor turde vi som 

bestyrelse også sige ja tak til at overtage Skt. Hans og havnefesterne. Vi fik etableret en 

kommunikationsstrategi, vi fik lavet kommissorier og tidsplaner og vi har sammen været på Dansk 

sejlunions inspirationsmøder i Vejle, som dels gav os nye ideer og dels gav os input og motivation til det 

daglige klubarbejde og ikke mindst gav det os mulighed for at lære hinanden rigtig godt at kende. Herfra 

kom også inspirationen til certificeret sejlerskole, krabbeklub og ungdomvenlig sejlklub.  

Sammen med alle de andre aktive medlemmer har vi skabt en klub som er attraktiv, som har tilbud til alle 

og som er kommet på landkortet i Dansk Sejlunion – og det er ikke mindst på grund af den formidable 

indsats i ungdomsafdelingen, som Martin har stået i spidsen for.  

Jeg synes godt vi kan tillade os at være tilfredse med vores fælles indsats – tusinde tak skal I have! 

Karl Johan, 20 år. Martin Olsen, Helle Larsen, Markus Plank og Lene Svendsen Borra I fortjener et kæmpe 

bifald for jeres indsats gennem mange år – TAK ! André Stokholm 

Ungdomsformandens beretning (Martin Bjørk-Olsen) 

2017 har været et rigtig flot år for ungdomsafdelingen i Snekkersten Skotterup Sejlklub.  

  2013 2014 2015 2016 2017 +/- ift. ´16 13-17 

Familiemedlemskab 115 113 117 134 138 +4 +23 

Seniormedlemskab 50 54 51 67 71 +4 +21 

Juniormedlemskab 6 9 6 6 7 +1 +1 

Aktiv ungdom_familie 18 24 30 47 35 +2 +31 

Husstand til familie 209 200 194 200 216 +16 +7 

Total 398 400 398 454 467 +27 +69/17% 
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Der har været det største antal juniorsejlere i mange år, (Ca. 45 sejlere) hvilket har betydet historisk stor 

aktivitet i ungdomsafdelingen på alle niveauer. Det har været gældende lige fra de helt nye D sejlere til det 

vi i dag kan tillade os at kalde for et elite niveau.  

Ungdomsafdelingen i Snekkkersten Skotterup Sejlklub har i år været værter for to store éndags 

kapsejladser. Først Jyske Bank cup i maj måned og dernæst home cup i September. Begge kapsejladser fik 

så mange tilmeldinger, at vi er på højde med de absolut største éndags kapsejladser i DK. Lige omkring 80 

sejlere tilmeldte sig.   

Jyske Bank cup fik en markant større opbakning fra den lokale bank, end vi havde fået tidligere. Både 

økonomisk, men også med opmærksomhed på selve dagen. Det var den lokale bankdirektør som bød vores 

gæstesejlere velkommen og dermed satte dagen i gang.  

Ligeledes valgte home at øge støtten til vores kapsejlads i september og det betød samlet set, at 

ungdomsafdelingen kunne præsentere et flot økonomisk overskud på disse to arrangementer.  

Som André nævnte så har støtten været meget stor i år. Især 72.000 kr. fra AP møller fonden vil jeg gerne 

nævne.  

I først uge af sommerferien kunne vi stolt indbyde til en optimist clinic med Cyril Auer fra Schweitz som chef 

træner. Der kom 24 børn, her i blandt nogen af de dygtigste sejlere i DK.  

Ungdomsafdelingen var også flot repræsenteret da Hellerup sejlklub inviterede til en Clinic i Hellerup 

Sejlklub. 

I år har ungdomsafdelingen oplevet stor opbakning til Skt. Hans fest og Havnefest. Dette skyldes 

hovedsageligt, at Thomas og Mette har lagt et stort stykke arbejde i planlægningen hele året. Tak for det.  

OCD Danmark har haft træningslejr i både Hellerup og Espergærde og igen har Snekkersten været flot 

repræsenteret.  

Stævner: Garda (Italien), Horsens, Kerteminde, Skive, Skælskør, Sletten, Espergærde og Skovshoved.  

Næsten alle stævner har Snekkersten været flot repræsenteret. Ud af 80 danske børn som deltog i Sailing 

Garde i påsken var de 9 børn fra Snekkersten Skotterup Sejlklub. Dette var kun overgået af KDY.  

Igennem hele året har der været flotte personlige resultater.  

Vores allerbedste sejlere deltog ved hold DM på Peplingesøen i København. Her fik de en meget flot 6. 

plads.  

For første gang nogen sinde blev 2017 også året hvor Snekkersten Skotterup Sejlklub havde en sejler som 

blev udtaget til de Nordiske Mesterskaber i Estland. Frederik Melbye var afsted med sin familien og 

repræsenterede flot vores klub.  

Året blev sluttet af med et klubmesteskab, hvor der blev kæmpet om hver eneste placering.  

Som noget særligt vil jeg gerne fortælle om et samarbejde på tværs af klubber som Ungdomsafdelingen i 

Snekkersten har været primus motor for. Det er især som følge af Christian Stahls store arbejde.  
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I år har vores store sejlere i Fevajollerne og Zoom 8 sammen med Sletten Sejlklub og Espergærde haft et 

træningsfælleskab. Gruppen af børn har på skift trænet i de 3 klubber og har i løbet af året oplevet en 

enorm positiv udvikling. Det er nu blevet en sejlklub som også er en ungdomsklub. Alle vores Feva joller har 

sejlet hele sæsonen og vi har fået flere besætninger end vi har haft joller til.  

De unge mennesker smiler og er glade og ALLE er nu med på vintertræningn i KDY Rungsted.  

Tak til Christian for dette store stykke arbejde.  

Der skal også lyde en stor tak til Erik Magius, uden din særlige støtte til ungdomsafdelingen i år havde vi 

ikke kunne gennemføre vores træning på forsvarlig sikker vis.  

Tak til seniorafdelingen for al støtte og opbakning i løbet af året. Ny bådebro og særlige vedligeholdelse af 

klubben generelt bemærkes og værdsættes højt af både voksne og børn.  

Nu tager en ny formand for ungdomsudvalget over og jeg ser frem til den videre positive udvikling af 

ungdomsafdelingen i Snekkersten Skotterup Sejlklub.  

ooOoo 

Forelæggelse af regnskab for 2016  

Kassererens beretning (Karl Johan Andersen) 

Forelæggelse af regnskab for 2016 

Det kan skue i øjnene at 2016 viser et samlet underskud på næsten 56 tkr.  Det vil jeg komme tilbage til om 

lidt. Men det er stadig min opfattelse at sejlklubben grundlæggende har en sund økonomi. 

Ungdomsafdelingen: Der er sket noget med de kommunale tilskud. I de tidligere år kunne vi ansøge om 

tilskud i inden for samme kalenderår, dvs at tilskud for f.eks. 2014 søgte vi om i løbet af 2014. Det er der 

blevet lavet om på. Nu kan vi først søge om tilskud i starten af det efterfølgende år og pengene bliver 

udbetalt sent på året. Det betyder i praksis at tilskuddet for 2016 kunne vi først søge om omkring 1. april 

2017 og de fleste af tilskuddene er ikke engang udbetalt endnu. Det drejer sig om ca. 50 tkr. Som følge 

heraf er disse tilskud ikke med i regnskabet for 2016. Og det kan naturligvis ses. Havnefesterne, hvor 

overskuddet alene går til ungdomsafdelingen blev på knapt 53 tkr. Sponsorer gav ca. 32 tkr. De største 

sponsorer var bla Jyske Bank, Home, som sponserede de 2 stævner. Bådlejeindtægter var næsten som året 

før.  Kapsejladserindtægterne steg til 22 tkr. bla. som følge af en markant større interesse for at deltage i 

vores stævner. De samlede indtægter i ungdomsafdelingen blev på 186 tkr. 

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

klubbens både. Driften af sejljoller og følgebåde beløb sig til 141 tkr og fordeler sig med 87 tkr til sejljoller 

og resten til følgebåde. Kapsejladsudgifter er steget meget til 30 tkr, primært som følge af et markant 

større antal deltagere. Ekstraordinære udgifter på 55 tkr.er gået til køb af optijoller og nye sejl. De samlede 

udgifter blev på 274.829 kr. Og dermed blev resultatet et underskud på 88.697 kr. Det betyder, at den del 

af sejlklubbens egenkapital som skal bruges til ungdomsarbejdet er faldet fra 119.642 kr. til 30.945 kr. 
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Seniorafdelingens regnskab. Kontingenterne viser en pæn stigning til knapt 138 tkr.  Altså et stigende antal 

medlemmer. Stigning skyldes primært stigende aktivitetsniveau i ungdomsafdelingen og SUP.  

Brugergebyret er meget stabilt fra år til år og blev i 2015 på 47.500 kr. Det skal bemærkes, at det 

kommunale lokaletilskud er faldet markant og kan henføres til nye regler for tilskud, hvor omfanget af 

tilskudsberettigede udgifter blevet beskåret ret så meget. I 2016 blev Home ny sponsor for Sankt Hans og 

Havnefesterne og de betaler 30 tkr. om året for sponsoratet. Øvrige indtægter steg til næsten 14 tkr., 

hvoraf 9 tkr er indtægter fra SUP aktiviteter. Indtægterne blev på i alt på 294.155kr. 

Udgifter til medlemskab af Dansk Sejlunion er steget til knapt 39 tkr. som følge af medlemstilgangen. 

Klubhusudgifterne blev lavere end budgetteret og skyldes at renoveringen af klubhuset først blev 

påbegyndt i 2017. Klubhusets drift vises i note nr. 1. Øvrige udgifter på 17.852 kr. En pæn del af disse 

udgifter er gået til ungdomsarbejdet. Administrationsudgifterne steg til 18 tkr. hvoraf en del skyldes 

opbygningen af en ny hjemmeside. De ekstraordinære udgifter på 40 tkr. skyldes primært indkøb af SUP 

udstyr, som delvist er sponsoreret af Friluftrådet.  Alt i alt udgifter på 261.148 kr. og dermed et overskud i 

seniorafdelingen på 33.007 kr.  

I sejlklubben som helhed giver det indtægter på i alt 480.287 kr., udgifter på 535.977 kr. og dermed et 

underskud på 55.690 kr., hvor vi havde budgetteret med et underskud på 16 tkr. Og husk så ændringerne i 

de kommunale tilskud på 50 tkr. 

På balancen eller status for 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 125.592 kr. er 

tilgodehavender, som alle er indbetalt. Likvide midler på 232.643 er på bankkonti i Jyske Bank. Gælden på 

43.019 kr. er skyldige omkostninger, som alle er betalt. Egenkapitalen var primo året på kr. 370.907 , når vi 

trækker underskuddet fra kommer vi til en egenkapital 31. december 2016 på kr. 315.217 kr. En del af 

egenkapitalen nemlig 30.945 kr. skal gå til klubbens ungdomsarbejde. At de er reserverede skyldes at 

tilskud fra kommunen skal gå til de unge. 

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 807.300 kr. 

Estimat 2017 og budget 2018 
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 2017 vil komme til at se ud. 

Ungdomsafdelingen haft et højt aktivitetsniveau og det er også slået igennem på regnskabet. 

Indtægterne fra bådleje er steget til 38 tkr. Der har rent faktisk været venteliste på at komme til at sejle i 

optimistjollerne. Medlemstilskuddet fra kommunen er steget til 21 tkr og jolletilskuddet er sat til 50 tkr. 

Resultatet fra havnefesterne blev på kun 33 tkr. Vi må endnu engang konstatere at vejret er helt afgørende 

for overskuddet størrelse. Øvrige indtægter på 9 tkr. er salg af vores 3 ynglinge, som der faktisk ikke har 

været interesse i at sejle i de sidste par år. Sponsorindtægter på 122 tkr. er markant højere end sidste år. 

Jyske Bank og Home som sponserer vores stævner har hver bidraget med 10 tkr. AP Møller er kommet med 

72 tkr. til køb af 2 optimistjoller. Rungstedgård og Cafe Vitus har sponseret køb af 2 brugte optimistjoller. 

Indtægter fra kapsejlader er rekord højt hele 65 tkr. Især var Home Cup i september et endnu engang et 
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tilløbsstykke. De samlede indtægter forventes at blive 338 tkr., hvilket er en stigning på over 80% 

sammenlignet med året før. 

Der er igen brugt mange ressourcer på vedligeholdelse af ungdomsafdelingens både. Udgifter til følgebåde 

er 48 tkr. og udgifter joller er 81 tkr., især optimistjollene har haft mange udgifter, men det er også dem der 

er sejlet mest i. Af de samlede udgifter til både på 129 tkr. går knapt 50 tkr. til lejeudgifter til havnen. Egne 

kurser, undervisningsmateriale mv har kostet 13 tkr. Kapsejladsudgifterne er naturligvis også steget nu til 

51 tkr. Øvrige udgifter ( bøjer, ankre, VHF-radioer, sejlertøj til trænerne, prof. Trænere mv.) er på 20 tkr. og 

endelig nyanskaffelser på 112 tkr. (4 optimistjoller). De samlede udgifter forventes derfor at blive på ca. 

325 tkr. og dermed et overskud på ca. 13 tkr. 

Estimatet for seniorafdelingen viser stigende indtægter.  Også i år har vi en synlig medlemstilgang så vi 

kommer op på 146 tkr. Brugergebyret er uændret 46 tkr.  Sponsorer på 84 tkr. er fordelt med kommunens 

tilskud til renovering af klubhuset med ca. 44 tkr. Home med 30 tkr og Nellemannfonden på 10. tkr til SUP. 

Sejlerskolen, nu med 2 skolebåde, har haft alle pladser besat giver 36 tkr i elevbetaling. Egne kurser er 

navigationsundervisning, hvor der i den kommende vinter er vistnok 25 elever. SUP har indtægter på 10 tkr. 

og endelig andre indtægter på 5 tkr. i alt 403 tkr.  

Udgifterne er lidt mere spændende. Kontingent til Dansk Sejlunion stiger med medlemstilgangen til 44 tkr. 

Sejlerskolens udgifters udgifter er steget voldsomt, men mere end halvdelen skyldes køb af en skolebåd 

mere. Den kostede lidt over 50 tkr. Hvortil kommer drift af nu to skolebåde. Egne kurser på 20 tkr. er 

udgifter til navigationsundervisningen. Kapsejladsudgifter går til bøjer, præmier mv. SUP har købt mere 

udstyr, hvoraf de 10. tkr. er sponseret. Klubhus på 215 tkr. de ca. 115 er gået til renovering af klubhusets 

lokaler og de nye møbler. Kommunen støtter med ca. 44 tkr. Vi havde oprindeligt budgetteret med 50 tkr. 

uden støtte. Når det blev lidt mere skyldes det, at arbejdsholdet ikke var til at stoppe da de først kom i 

gang.  Alt i alt forventer vi at de samlede udgifter kommer op på 449 tkr. og dermed et underskud på 46 tkr. 

I vor budget havde vi regnet med et underskud på 72 tkr.  

Så kommer vi endelig til budgettet for 2018: 

Ungdomsafdelingen forventer indtægter på i alt 392 tkr., som kommer fra 50 tkr. i bådleje, 50 tkr. fra 

havnefester, kommunale tilskud på 60 kr. Kapsejladser mv 60 tkr. og 150 tkr. fra sponsorer. 

Udgifter på i alt 392 tkr.  og dermed et overskud på 0 kr. 

I Seniorafdelingen forventes indtægter på i alt 331 tkr. som fordeler sig med 150 i medlemskontingent, 45 

kr. i brugergebyr, klubhuset med 25 tkr. sejlerskolen i alt på 70 tkr., sponsorer 30 tkr. og øvrige indtægter 

på 15 tkr. Udgifterne forventes at blive på 321 tkr. og dermed et budgetteret overskud på 10 tkr.  

Alle tre fremlæggelser blev godkendt med applaus! 

ooOoo 

Ad. 4: 

Der var forslag fra Per Reinholdt – forslaget havde forinden været forelagt bestyrelsen: 

Motivering af forslag til supplering af vedtægter 
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SSS har over ca 25 år udviklet sig positivt og trinvist med en klar struktur og fast styring af aktiviteter og 

økonomi – det meste baseret på retningslinjer tilbage fra 1970’erne. Disse er ikke afspejlet i vedtægterne. 

Denne ”mangel” vil jeg derfor foreslå generalforsamlingen at afhjælpe. Rent teknisk som 2 tilføjelser til 

eksisterende paragraffer: 

”  

§   11. Bestyrelsen 

Efter første punktum indsættes: 

”Bestyrelsen er pligtig at udarbejde en Forretningsorden, som beskriver organisation/udvalg med tilhørende 

kompetencer - specifikt om disponering af omkostninger og andre forpligtigelser. Forretningsordenen skal 

tiltrædes skriftligt af alle nye bestyrelsesmedlemmer og af alle ved justeringer heraf. Vedtægter og opdateret 

Forretningsorden skal publiceres på www.sssejlklub.dk” 

 

§ 13. Regnskab 

Efter andet punktum indsættes: 

”Driftsregnskab og status skal afspejle opdeling i Junior og senior aktiviteter jævnfør gældende 

hovedkontoplan, som bestyrelsen kun kan ændre for regnskabsperiode(r) som følger en generalforsamling, 

hvor samlet forslag hertil er forelagt i forbindelse med dagsordenens punkt 3. Regnskab og budget” 

Det fremgik, at bestyrelsen var positiv overfor forslaget og efter en kort debat kunne 
dirigenten konstatere, at der var fuld konsensus for forslaget, men henset til at mindre end 
1/3-del af de stemmeberettigede var mødt frem til generalforsamlingen, så kunne 
forslaget ikke endeligt vedtages, hvorfor ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes. 

 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent - Kommende års kontingenter og brugergebyr 
pristalsreguleres som hidtil efter nettoprisindekset, september til september – 2018 
priser kommer snarest på hjemmesiden. 

 

Ad 6. Valg af formand - bestyrelsen foreslog Jørn Grankvist – som blev valgt 

 
Ad 7. Valg af kasserer -  p.t. vacant, motiveres ved mødet 

Dirigenten oplyste, at der hverken fra bestyrelsen eller den nyvalgte formand forelå 
forslag til kasserer, og konstaterede dernæst, at der ikke ved forespørgsel til 
forsamlingen fremkom forslag hertil. Derefter begrundede dirigenten et forslag om 
at generalforsamlingen overlod til den nyvalgte bestyrelse selv snarest muligt at 
supplere sig med en kasserer. Der var fuld konsensus herfor. 

 
Ad 8. Valg af øvrige 3 medlemmer. Bestyrelsen foreslog Michael Melbye (formand for ungdomsudvalget), 

Jacob Hoffmann-Petersen og Erik Magius. Michael Melbye er indstillet af Ungdomsafdelingen på 

det årlige møde med ungdomssejlerne og deres forældre – alle tre blev valgt 

 

http://sssejlklub.dk/vedtaegter/
http://www.sssejlklub.dk/
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Ad 9. Valg af 1 Suppleant til bestyrelsen – bestyrelsen foreslog André Stokholm, som blev valgt 
 

Ad 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslog Peter Tversted og Peter Bang, som 
begge blev genvalgt. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant. 

 
Ad 11. Eventuelt - intet 

 

 

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

sildebord og en øl/vand. 

 

 

 

 

 

 

Dato: 28/11/2017 

 

 

Per Reinholdt (Dirigent) 


	Ungdomsformandens beretning (Martin Bjørk-Olsen)
	Kassererens beretning (Karl Johan Andersen)

