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Snekkersten, søndag den 25. oktober 2020 

Referat af ordinær generalforsamling for 
Snekkersten Skotterup Sejlklub 2020 
 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog Per Reinholdt dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere, at den ordinære 

generalforsamling var rettidigt indkaldt, og at alle havde haft adgang til at deltage. 35 deltagere 

heraf 32 stemmeberettigede. Ingen blev nægtet adgang. Dirigenten spurgte forsamlingen, om alle 

var enige. Ingen havde indvendinger. GF blev erklæret lovlig. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det foregående år 

Bestyrelsens beretning blev fremlagt samlet af formanden: 

Året i Snekkersten Skotterup Sejlklub har været præget af hovedsagelig en begivenhed, Corona. 

Alle er klar over hvilken betydning denne virus har haft i hele verden, i Danmark og selvfølgelig også 

i vores sejlklub med nedlukninger, afstandskrav og smitteopsporing, og vi har også haft COVID19 

helt inde på livet da en af vores trænere og en ansat har været testet positive. 

Når det er sagt har vi forsøgt at opretholde aktivitetsniveauet højt under de givne forudsætninger. 

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder enten på normal vis eller via Skype eller i det fri. 

Jeg vil gerne starte med at takke vores hushovmester Finn Westergaard for det mangeårige arbejde 

han har lagt i klubhuset. Nu har Finn valgt at nyde sit otium, og sejlklubben vil så snart det er muligt 

grundet Corona afholde en reception for Finn. Jeg synes vi skal give Finn en stor hånd. 

Til at erstatte Finn har vi den 1. maj ansat en servicemedarbejder, Tom Wismann som I sikkert alle 

har mødt hernede. Han har i øvrigt stået for den første klubaften med et meget spændende 

foredrag om bl.a. Dannebrog. 

Vi var grundet Coronasituationen desværre nødt til at aflyse både Sankt Hans festen og 

havnefesten i år, hvilket gav nogle økonomiske udfordringer som kassereren vil gøre rede for lidt 

senere.  

Til gengæld deltog enkelte både fra havnen sammen med 42 andre sejlklubber i den store 

eskadresejlads den 13. juni som var arrangeret af KDY. Det var en stor oplevelse at sejle ind og 

runde bøje 1 ud for den lille havfrue i Københavns inderhavn – de fleste for sejl, så det var om at 

holde tungen lige i munden med den store trængsel i frisk østlig vind. Jeg vil gerne hermed gøre 

reklame for dette event, der gentages til næste år. 

Sejlklubben har endvidere i samarbejde med Helsingør kommune ansat en klubkoordinator, nemlig 

formand for ungdomsafdelingen Michael Melbye som vil arbejde på at etablere tætte relationer til 

øvrige sejlklubber i Øresund, Dansk Sejlunion og Helsingør Talent- og Elite for at fremme udvikling 

af det nye sportsmiljø. 

Vedr. ungdomsafdelingen er den korte fortælling at den blomstrer i en ellers svær tid som tidligere 

omtalt. Der var en hurtig omstilling til COVID19 situationen, hvor den overordnede beslutning blev 

at tilpasse sig og følge de givne retningslinjer – og sejle at det vi kunne. Der blev hurtigt igangsat 

virtuel undervisning, træning i små hold på alle ugens dage, og stor fokus på hygiejne. Det lykkedes 

under disse forhold at tiltrække mange nye medlemmer, både opti-sejlere samt unge i Feva-
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klassen. Det er værd at bemærke at også de nye forældre allerede nu, er meget aktive i klubben. 10 

forældre har taget speedbådskørekort for at kunne assistere under træning i klubbens følgebåde.  

Status er nu at vi er ca. 35 optisejlere, 6 besætninger i 29´er klassen, 2 besætninger i Feva klassen 

og der er 5 sejlere fra andre klubber der træner hos os. I vores samarbejde med Helsingør talent- 

og elite, samt øvrige sejlklubber har vi nu 17 sejlere, der træner her om morgenen. Disse sejlere vil 

også i vinterperioden benytte klubben en gang ugentligt om morgenen til fysisk træning og teori. 

 I sæsonen 2020 har ungdomsafdelingen udvidet sin trænerstab med nogle af Danmarks 

allerdygtigste trænere. Som en særlig stor nyhed har klubben indgået et flerårigt samarbejde, med 

to trænere der er OL-kandidater i 49’er klassen, og det samarbejde kommer vi til at fortælle meget 

mere om i det nye år.  

Jeg vil godt takke de forældre, børn, kassereren og ikke mindst formanden for ungdomsafdelingen 

der ved en stor indsats har formået at rejse betragtelige beløb fra fonde, puljer og indsamlinger, 

der har muliggjort en væsentlig forbedring af ungdomsafdelingens udstyr i 2020. Der er fundet 

midler til indkøb af nye sejl og udstyr til optimist- og 29´er miljøet, og der er indkøbt ny følgebåd til 

sportsmiljøet i samarbejde med kommunen. Godt gået! 

Seniorafdelingen var også udfordret i forsommeren hvor vi ellers plejer at sejle kapsejlads om 

mandagen. Vi kom først rigtigt i gang efter sommerferien, og det er dejligt at se hvor stor 

opbakning der er med mange både fra havnen – op til 12-13 både deltager næsten hver gang. Vi 

var desværre nødt til at aflyse det traditionsmæssige klubmesterskab for kølbåde pga. vindstille. 

Stor tak til de deltagende besætninger og til dommere og banelæggere. 

Sejlerskolen har også været hårdt ramt af Corona og den praktiske sejlads kom derfor først i gang 

efter sommerferien og med kun 2 elever i hver båd, mod normalt 3 elever. Det samlede antal 

elever var også noget lavere end normalt og vi havde kun 2 både i gang 4 dage om ugen. 

Instruktørerne stillede velvilligt op og tog endnu en sæson og det skal de have en kæmpe tak for! 

Erik Magius har igen stået for navigationsundervisning og har bragt 32 elever til eksamen og alle 

bestod. Rigtigt flot resultat! 

Ligesom alle andre har SUP afdelingen mærket COVID19. I foråret måtte vi pga. restriktioner ikke 

anvende klubudstyret, men det var også først midt i juni at SUP containeren var klar, så tabet var 

ikke så stort. Indtil da havde udstyret ligget dels i jolleskuret, dels i private haver - en uholdbar 

situation, så SUP afdelingen er meget tilfredse med container løsningen.  

Afdelingen har nu gennemført 3 introkurser, efter alle Corona regler, i juni, august og september, 

og i alt 20 nye SUP’ere har deltaget og kan nu anvende udstyret.  

Vi har samtidig været heldige at modtage støtte fra friluftsrådet, så vi har kunnet investere i udstyr 

til de yngste.  

Klubben har nu SUP-udstyr til alle aldersklasser og ambitioner - børneboards, allroundboards og 

touring/raceboards.  

Der har været stor efterspørgsel på prøvetimer i sommer men desværre hovedsagelig i juli, hvor 

alle 4 instruktører holdt ferie. Det var tydeligt at danskere blev i Danmark i år. 

I løbet af vinteren nåede Smakkelauget inden Corona nedlukningen at afholde to smakkeaftner 

med fælles spisning efterfulgt af et relevant emne. Den ene aften fortalte Ole Johansen om fiskeriet 

og livet som fisker fra hans barndom og ungdom, og han supplerede sin spændende fortælling med 

diverse redskaber fra gemmerne. I februar var der igen spisning, og bagefter blev der øvet diverse 

brugbare knob under kyndig vejledning af Jesper Randløv. Til begge aftener var der fuldt hus og fin 

stemning. 
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Jollerne kom i vandet i smukt solskinsvejr d 9.maj og har været ude at sejle stort set hver tirsdag 

sæsonen igennem med meget afvekslende vindstyrker. 

Lidt senere på sommeren kom laugets Grand Old Lady, Magda på 113 år endelig tilbage i sit rette 

element efter en længere ansigtsløftning. Trods Coronarestriktioner har lauget kunnet gennemføre 

så godt som alle planlagte arrangementer med små ændringer.  

Skotterupsejladsen blev udskudt fra maj til d 14.juni og blev gennemført i fint vejr med start fra 

Espergærde havn og afslutning i Snekkersten. 

Som bekendt var det sædvanlige Sundtoldmarked aflyst i år. Lørdag d.15.august var Smakkelauget 

blevet bedt om at sejle rundt i bassinet ved kulturhavnen, i år desværre uden gæster. På grund af 

absolut manglende vind blev en mindre flåde trukket til Helsingør, hvor de stakkels besætninger i 

stegende hede og næsten helt uden vind sejlede lidt rundt, inden de atter lod sig bugsere tilbage til 

Snekkersten. 

Pokalsejladsen/VM i smakkesejlads d 5-6.september udgik i år fra Espergærde. Ud af de 13 både, 

der var tilmeldt fra nær og fjern, gennemførte 6 alle tre sejladser. Begge dage var der meget kraftig 

vind, og om lørdagen desuden nogle voldsomme byger, som betød at banen måtte ændres lidt af 

sikkerhedsmæssige årsager. Begge dage havde deltagerne super god og dygtig dommer assistance 

af Magius junior og senior.  

Til Afriggersejladsen d. 26.september måtte jollerne trækkes til Espergærde havn pga. manglende 

vind. På skippermødet blev det besluttet at ændre sejladsen til en ro konkurrence, men 

vejrguderne var med deltagerne, og der begyndte efterhånden at komme en let brise, som førte 

smakkerne til Snekkersten. Liggende for anker i flåde kunne de medbragte klemmer spises i 

lagunen inden alle sejlede hver til sit. 

Lørdag d 17. oktober var det så tid til at tage jollerne op. Der har aldrig været mødt så talstærkt op 

som i år, så alle joller kom op i god ro og orden, hvorefter næsten 30 sejlere deltog i den 

sammenbragte frokost på terrassen i den skønne efterårssol. 

Jeg kan i denne forbindelse også meddele, at Smakkelauget har fået ny oldermand, nemlig Anne-

Marie Avlund idet Jesper Randløv er trådt tilbage. 

Endelig vil jeg gøre opmærksom på det store arbejde som Lene Boysen har lagt i det nye klubblad 

som har set dagens lys. Et flot flot magasin vil jeg kalde det, med sjove og spændende indslag, 

konkurrencer og meget mere. Jeg glæder mig til at se den næste udgave. Stor tak og ros til Lene. 

Til sidst vil jeg i denne tid hvor vi skal stå sammen men hver for sig, ikke undlade og glæde mig over 

det fantastiske sammenhold vi har her i sejlklubben og på havnen. Alle hjælper alle med stort og 

småt, og det er en vigtig grundpille i en forening hvor det meste af arbejdet er baseret på 

frivillighed. Så en stor tak til alle medlemmerne! 

Når generalforsamlingen er færdig, vil jeg foreslå at vi sammen går ud og tager standeren ned. 

 

Dirigenten spurgte, om der var nogen kommentarer til formandens beretning.  

Der var ingen kommentarer – kun bifald. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år og godkendelse at budget for igangværende år. 

Kassereren gennemgik og kommenterede regnskabet for 2019 kort og præcist. Væsentligste 

kommentar var, at der var et beskedent underskud, men at underskuddet var mindre end 

budgetteret. 

Nedslag i regnskab blev uddybet: 

• Vi er en klub som har store og vigtige indtægter via sponsorater. 
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• Skt. Fest gik økonomisk godt, mens Havnefesten, som var tynget af dårligt vejr, trods alt kom 

hjem med et beskedent overskud. 

• Smakkelaug gik rundt med et nul på bundlinjen helt som planlagt. 

• Klubhuset kostede klubben kr. 7.000 i 2019. 

• Aktiver bogført til kr. 1 trods en ejendomsvurdering på 1,8 mio. 

Dirigenten spurgte om forsamlingen nogen havde spørgsmål: 

Et opklarende spørgsmål til smakkelaug blev besvaret. 

Et andet spørgsmål til indtægter til både blev besvaret. 

 

Regnskabet for 2019 blev godkendt. 

 

Kassereren fremlagde budget for 2020 

Særlige ændringer blev fremhævet: 

• Indtægtsstigning på nye ungdomsmedlemmer, indtægter på salg af øl og vand. 

• SSS har ingen indtægter fra Skt. Hans- og havnefest samt andre arrangementer som 

kapsejladser i 2020 grundet COVID-19. Derfor er der søgt om kompensation i DIF. Dette har 

resulteret i en udbetaling på kr. 62.000. Indsamlinger blandt private gav ca. kr. 20.000. Nye 

ansøgninger i DIF er uafklarede, men kassereren har en forhåbning om et tilskud på yderligere 

kr. 20.000 – 40.000. 

Der var spørgsmål til øgede træningsomkostninger. Kassereren forklarede at det skyldes øget 

aktivitet samt ny rolle som ungdomskoordinator. Alle ekstra omkostninger finansieres ved 

brugerbetaling. 

Spørgsmål til fald i indtægter på sejlerskole. Blev bekræftet. 

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til budgettet for 2020. Det var der ikke.  

 

4. Forslag til vedtægtsændring 

Dirigent oplyste at SSS havde et forslag til en vedtægtsændring, som skulle vedtages for 2. gang for 

at kunne indtræde i klubbens vedtægter: 

I §11 ændres teksten ” Bestyrelsen består af 5 personer, – formand, kasserer og 3 

bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.” til: 

Bestyrelsen består af 5-7 personer, – formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges 

for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.  

Dirigenten spurgte, om der var indvendinger mod forslaget. Det var der ikke, og 

vedtægtsændringen var hermed endeligt godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Fastsættelse af kontingent for næste periode 1. april 2021 – 30. marts 2022 

Bestyrelsen foreslog ingen forandringer i 2021. Fastsættelsen blev godkendt. 
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7. Valg af formand, Sven Riber modtager genvalg 

Sven Riber blev genvalgt. 

 

8. Valg af kasserer, John Bjørn Olsen modtager genvalg 

John Bjørn Olsen blev genvalgt. 

 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

• Erik Magius (næstformand). Modtager genvalg 

• Jacob Hoffmann-Petersen. Modtager genvalg 

• Michael Melby. Modtager genvalg 

• Peter Tversted. Modtager genvalg 

• Lene Boysen modtager genvalg 

Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 

 

10. Valg af Suppleanter 

• Andrè Stokholm. Modtager genvalg 

• Oldermand Anne-Marie Avlund indstillet af Smakkelauget 

Begge suppleanter blev valgt/genvalgt. 

 

11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.  

• Jens Lauridsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Morten Høst 

Morten Høst blev valgt som revisor. 

Dirigenten efterlyste endnu en kandidat. Bestyrelsen påtog sig opgaven at finde en revisor 

yderligere. 

Jan Isholm Petersen meldte sig efter generalforsamlingen som kandidat, og bestyrelsen bekræfter 

at Jan Isholm Petersen er klubbens anden revisor. 

 

12. Eventuelt 

Dirigenten efterspurgte spørgsmål og kommentarer: 

• Et spørgsmål til opbevaring af brændstof til følgebåde: 

Michael Melbye svarede, at man var blevet bekendt med problemet, og at ungdomsafdelingen 

ikke længere opbevarer brændstof i skabet. 

• Et spørgsmål til havnens visionsplan: 

Michael Melbye redegjorde kort for arbejdets progression. Myndighedsbehandlingen er 

afsluttet. Afventer udfald fra mulige høringssvar.  

Det er gået over al forventning.  

Eneste ændring i forhold til det, som blev fremlagt på almenmødet, er en beskeden ændring i 

vinklingen af den nordligste planlagte betonrampe, der skulle vinkles mod sandfangerens 

sydøstligste del. 
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Herefter var der ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer. Dirigenten konkluderede, at 

generalforsamlingen var gennemført og hævede forsamlingen med tak for god ro og orden. 

 

Snekkersten den 29/10 2020 Snekkersten den 29/10-2020 

 

    

Referent: Jacob Hoffmann-Petersen Dirigent: Per Reinholdt 


