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Agendaen jfr vedtægternes bestemmelse om ordinær Generalforsamling. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det foregående år 
3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget for igangværende år 
4. Behandling af indkomne forslag (mail til formand@sssejlklub.dk)  
5. Fastsættelse af kontingent for næste periode 1. april 2022 – 31. marts 2023 
6. Valg af formand, Sven Riber modtager genvalg 
7. Valg af kasserer, John Bjørn Olsen modtager genvalg 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

i. Erik Magius (næstformand) modtager genvalg 
ii. Michael Melby indstillet af bestyrelsen 

iii. Peter Tversted, modtager genvalg 
iv. Lene Boysen, modtager genvalg 

9. Valg af Suppleanter 
i. Andrè Stokholm, modtager ikke genvalg 

ii. Oldermand Anne-Marie Avlund indstillet af Smakkelauget 
Bestyrelsen foreslår følgende til nyvalg 

i. Oliver Cortes 
ii. Lasse Hinke 

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. Morten Høst og Jan Isholm Petersen 
11. Eventuelt 

 
Ad 1 Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og antog, at alle havde modtaget mail med dagsorden til 
ordinær generalforsamling, således rettidigt indkaldt. Formanden foreslog Per Reinholdt 
som dirigent , som blev valgt. Der blev noteret 45 fremmødte. En referent skulle udpeges, 
og af habilitetsgrunde spurgte dirigenten, om forsamlingen kunne godkende Elisabeth 
Reinholdt, som bestyrelsen havde bedt om at tage referat. Der var en indsigelse, men 
forsamlingen foreslog at lade en tredje mødedeltager underskrive som verifikation af 
referatets rigtighed. Denne tredje person blev der ikke sat navn på. 
 

Ad 2 Bestyrelsens beretning for det foregående år – delberetninger: 
 
Ungdomsafdelingen v/Michael Melbye (MM):  
Vi har i 2020 skullet håndtere en nedlukning af landet pga Covid 19, og de unge følte det 
meget kritisk ikke at kunne se hinanden. I samarbejde med Dansk Sejlunion fik vi startet 
undervisning op over nettet - vigtigt at vi kunne afholde sejlads trods Corona, så det 
lykkedes også at sejle alle ugens 7 dage med 5 sejlere ad gangen på vandet. Det betød 
også, at vi måtte trække hårdt på bl.a. trænerne.  
Vi har deltaget i træningslejre underlagt Corona-restriktioner, dvs i grupper isoleret fra 
hinanden, og kun med visuel kontakt på afstand. Det er lykkedes os at lave nogle store 
arrangementer under skærpede regler. Trods en rigtig svær periode kan vi glæde os over 

http://sssejlklub.dk/vedtaegter/
mailto:formand@sssejlklub.dk
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tilgang af en ny generation af sejlere med forældre, der vil være aktive i såvel bestyrelses- 
som i udvalgsarbejder. Ungdomsafdelinger i landets sejlklubber kan opleve bølgegange i 
form af medlemstal. I vor klub har vi netop været optaget af, at der hele tiden er tilgang af 
børn og unge sejlere. 
 
Under Corona har vi haft et nyt initiativ sammen med Helsingør Kommune, nemlig 
Helsingør Talent og Elite (HTE). Vi har således nogle ihærdige unge, som har 
morgentræning 2 gange om ugen hele året fra kl. 07:45 til 09:45. Det er børn fra 
Snekkersten og vore naboklubber – Espergærde, Sletten, Rungsted og Skovshoved. 
Det er ret normalt i en sportsgren, at ungdommen i 15-16 års alderen får andre interesser, 
men tilsyneladende har vi succes med at kunne fastholde. Nogle af de unge sejlere, som 
har gået på idrætslinjen har aktivt søgt gymnasie på HTE og 5 sejlere er på efterskole med 
fokus på sejlads (29’er). De har alle udtrykt ønske om at forblive i klubben, blot sat på 
”pause”. Formålet med samarbejdet med Team Danmark er at forberede de unge HTE-
sejlere på den internationale verden. Ud af de 17 sejlere, har vi haft 5 besætninger til NM, 
1 besætning til EM i Italien, 1 besætning til VM i Spanien og af optimisterne har vi haft 1 
sejler til NM og 1 til EM. 
 
Dansk Sejlunion har ønsket at profilere ungdomssejlads og har således optaget en film 
med udgangspunkt i SSS. Ligeledes har DGI fabrikeret en film om sejlsport, også i 
Snekkersten. Der er indgået en 4-årig aftale imellem Helsingør Kommune og Team 
Danmark, det betyder, at al træningsaktivitet i de næste 4 år vil være financieret. Det 
glæder vi os meget over. 
 
En enkelt ting har været svær, det er vor visionsplan. Der er seriøse kræfter her på 
havnen, som arbejder målrettet med gennemførelsen af projektet, og samtidig findes der 
en lille gruppe borgere her i Snekkersten, som gang på gang klager - og i praksis betyder 
det, at projektet må udskydes – det er meget op ad bakke. 
 
Til sidst kæmpe tak til alle, der har været engageret i havnefesten,  det er fantastisk at 
opleve den gode stemning og sammenholdet ungdoms- og seniorafdelingen imellem – og 
endelig tak for donationen, som tilfalder ungdomsafdelingen. 
 
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til denne delberetning? 
Fra salen: – nogle føler at ungdomsafdelingen kan virke kvælende på seniorafdelingen. 
MM: jeg ser sejlklubben som én helhed. Ungdomsafdelingen opfatter sig selv i fødekæden 
som naturlige sejlere på vej til seniorafdelingen. F.eks. i kurser med navigation, er der - i 
modsætning til tidligere år - flere unge som deltager sammen med seniorsejlerne. Min 
forventning er, at i løbet af 1-2 år, så vil der til mandagssejladserne være en blanding af 
unge og voksne som besætninger i bådene. Når vi i ungdomsafdelingen søger fonde om 
udstyr, fx dommerbåde, så vil det være udstyr som kommer begge afdelinger til gavn. 
Til spørgsmålet om vi fylder for meget, så ja - jeg anerkender synspunktet men har også 
lyst til, at vi roser hinanden for, at al den aktivitet kan finde sted på så få m2. Jeg føler, at I 
er gode til at være imødekommende, og at vi altid finder løsninger.  



Referat af ordinær generalforsamling i  
Snekkersten Skotterup Sejlklub, 31. oktober 2021 kl 14 
 
 
 

  Side 3 
 

Fra salen – os seniorsejlere vil hellere en tidlig morgen komme ned og se rod af tasker og 
veste samtidig med synet af de unge, der laver fitness på terrassen, end at gå rundt i en 
tom stille havn. Anden udtalelse, at det er fantastisk at se de unges energi og sætter pris 
på, at de har lyst til at blive en del af vor fremtid her i klubben. 
 
Ungdomsafdelingens beretning blev taget til efterretning. 
 
Seniorafdelingen v/Erik Magius (EM): 
Kapsejladsudvalget: 
Mandagssejladserne har været gode, 5 bøjer er blevet lagt ud i foråret, blevet holdt rene 
og de er også taget ind igen ved sæsonslut. Ingen aflysninger pga for meget vind, en 
enkelt afskydning pga for lidt vind. Flotte aftener med mellem 10-12 både – fra 
Snekkersten, Raa, Helsingør og Espergærde. Klubmesterskabet i år var ikke sammen med 
ungdomsafdelingen. Magius opfordrer til at man deltager i kapsejladerne om mandagen, 
ja, der sker skader, og der sejler også folk, der burde gå til navigationsundervisning, men 
vi har det hyggeligt med efterfølgende ”ostekaravane”. Man lærer allerbedst at sejle ved 
at sejle race, så opfordring til at mindst 2 skolebåde bør deltage i mandagskapsejladserne 
næste sæson. De deltagende både vil i øvrigt meget gerne have gaster med. 
 
Arrangementudvalget: 
Havnefesten er et stort arrangement – sammen kan vi forbavsende meget i den her klub. I 
år var helt speciel, for der var sprunget et Corona-år over, og kunne vi nu huske hvordan. 
Heldigvis har vi Finn Westergaard, som havde helt styr på opstilling og hvor tingene skal 
være. Havnefesten er et værdsat samlingspunkt for familierne i Snekkersten. 
 
Klubaftener: 
Endelig i gang igen - den første onsdag i 6 vintermåneder bliver godt besøgt. Tak til 
arrangørerne Henning Sztuk og Peter Langford for at tilrettelægge og sammensætte et 
spændende program. 
 
Klubhusudvalget: 
Består af Bente Løbel og Erik Magius. Selvfølgelig bliver klubhuset slidt med så meget 
aktivitet, og vi har da også ønsker, bl.a. trænger køkkenet til renovering. Vi har ansat Tom 
Wismann til at gøre rent – samme Tom holdt  i øvrigt et spændende foredrag den første 
klubaften om Middelgrundsfortet. 
 
Sejlerskolen: 
På vegne af André berettede Erik om sejlerskolen. Der har været 35 elever til 
navigationsundervisning via internettet i vinter – der blev lukket ned i december, hvor vi 
tabte 5 elever, men 2 kom tilbage i år. 30 elever har sejlet i skolebådene – alle dage 
undtagen onsdage. Man kan godt sejle også om vinteren i skolebåden Monique, det er 
bare at give besked via SMS til EM om start- og forventet sluttidspunkt, og obligatorisk at 
man har dueligbevis og bærer redningsvest. 
I år er der tilmeldt 10 elever til navigationsundervisning. 
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SUP’erne er godt tilpas med at have fået containeren stillet til rådighed, og det er en 
fornøjelse at se dem i lagunen - og for de øvede også langs kysten. 
 
Dirigenten spurgte forsamling om spørgsmål – ingen og denne beretning fra 
seniorafdelingen blev taget til efterretning. 
 
Smakkerne: 
Anne-Marie Avlund berettede fra Smakkerne: 

• Vi kom i vandet efter en meget våd vinter og har sejlet så godt som hver tirsdag. 

• Vi har fået 6 nye medlemmer i løbet af året – ved sæsonstart 2 nye medl. til 
damebåden, Maren, og yderligere 4 i løbet af sæsonen. Sejlklubbens to joller, Oline og 
BJAH har skiftet besætning, bl.a. med to af de nye medlemmer på Oline. 

• Første fællessejlads – Skotterupsejladsen - med frokost ved Det Gule Palæ. 

• På grund af aflysning af Sct.Hans i havnen afholdt vi igen i år vores egen Smakkehans 
ved Det Gule Palæ. 

• BJAH var på tur i det sydfynske øhav 3 uger i juli. Ballen havn, hvor vi også fik besøg af 
nogle Snekkersten-kølbåde. En rigtig dejlig oplevelse. 

• Store stranddag, hvor vi sejlede med gæster som vanligt. 

• Årlige Pokalsejlads/VM med rekorddeltagelse af joller fra hele landet – faldt sammen 
med havnefest om lørdagen og ungdomssejllads om søndagen – men det forløb 
meget fint begge dage med forbilledligt samarbejde. Stor tak til alle. Det beviser på 
bedste vis, at vi kan arbejde sammen, når bare vi snakker med hinanden og hjælper 
hinanden. 

• Afriggersejlads fra Espergærde til Sletten og tilbage til Snekkersten i fin vind. 

• Jollerne på land søndag, den 24.10 med stort fremmøde og fint samarbejde. 
Tak for en god sæson. 
 
Dirigenten spørger, om der er spørgsmål til Anne-Marie:  
En tillægsbemærkning til beretningen fra Bente i form at en tak til ungdomsafdelingen, at 
de - ved smakkernes tirsdagssejladser, som falder sammen med ungdomsafdelingens 
træning - føler en tryghed og opmærksomhed i og med, at man bliver hjulpet, hvis der 
f.eks. er for lidt vind og man er kommet for tæt på stenene eller lignende ”uføre”. 
 
Smakkeberetningen blev taget til efterretning. 
 
 
Kommunikationsudvalget: 
Sven Riber på vegne af Lene Boysen omtalte klubbladet Sejl&Vind. Opfordrede til at byde 
ind med stof til næste udgave, som udkommer 1/12 og har deadline 15/11. Det kan være 
gode historier og billeder, eller måske hvis man har noget udstyr at sælge. Stor tak til 
Lene. 
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Også tak til Elisabeth, dels for at sørge for ajourføring af hjemmesiden og FaceBook – så 
husk også her at komme med stof og billeder, dels med Havneservice som udgangspunkt, 
at kitte arbejdet sammen imellem havnens repræsentanter – også stor tak til Elisabeth.  
 
Alle beretninger blev taget til efterretning og der blev klappet. 
 
 

Ad 3 Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget for igangværende år 
John Olsen fremlagde regnskabet for året 2020 – pegede på de vigtigste punkter. 
Resultatet blev trods nedlukning i store dele af året på kr. 55.000 – ganske imponerende. 
I løbet af 2020 havde vi også tilgang af medlemmer, tallene i kroner viser 178 tkr mod 162 
tkr forrige år. Vi har i 2020 fået tilskud på 433 tkr, som i den grad har reddet os under 
Corona-året. Således kan vi starte året 2021 med en egenkapital på 350 tkr. Underskrevet 
af vore revisorer Morten Høst og Jan Isholm – tak til jer. 
 
Noterne: Tilskud på 308 tkr fra Helsingør kommune, heriblandt HTE tilskud til 
trænere/koordinator /brug af klubhuset. Vi kan altså drive en elitesatsning, som ikke 
koster klubben penge. 
 
Der føres fra 2020 et dedikeret regnskab for Smakkelauget, idet tilskudet fra Nellemann 
fonden på 16 tkr er bogført som egenkapital. 
Både sejlerskolen og SUP har givet overskud med tak til modtagne tilskud. 
Indsamlinger / donationer og salg af lodder gav et flot resultat på 29 tkr – stor tak til alle, 
der har bidraget. 
 
Af Corona hjælpepakker blev der søgt 3 i løbet af året, og de gav samlet  103 tkr for 
mistede indtægter, bl.a. aflyst Sct Hans og havnefest i 2020. 
Tilskud fra DIF og DGI’s foreningspulje som var øremærket til køb af 29’er. 
Klubhusregnskabet giver samlet et lille underskud på 29 tkr. Samtidig har vi etableret et 
øl/vand salg, så klubhusets drift balancerer. 
Anlægsaktiverne, klubhuset bogført værdi kr. 1 og ejendomsværdi pr 1. okt 2018, 1.8 mill 
kr. Forsikringssum på 1.1 mill kr. – 38 joller, 3 sejlbåde, 6 følgebåde. 
 
I løbet af 2020 har vi haft 2 lønnede medarbejdere, hvor vi afregner A-skat, og 14 lønnede 
instruktører med afregning af B-skat.  
 
Dirigenten spørger til bemærkninger til regnskabet – ingen og regnskabet blev godkendt 
 
Budget 2022 
Lidt usædvanligt at lægge budget så langt henne i året (pr 30/9), så vi regner heller ikke 
med at ramme meget skævt i forhold til tallene. 
Årets resultat er vurderet til et plus på 5 tkr. I resultatet er indregnet en hjælpepakke på 
372 tkr, idet vi ikke afholdt Sct Hans. Vi afholdt havnefest, og vi endte med et overskud på 
65 tkr. (Drikkevarer +25 tkr, Mad +35 tkr, Café +10 tkr, Børneaktiviteter +10 tkr, Am. 
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Lotteri +5 tkr). Fællesudgifter på 20 tkr (musik, telt, container, éngangsservice osv) – en ny 
rekord og STOR TAK TIL ALLE. 
 
Lige en kommentar fra kassereren om de bemærkninger, der indimellem dukker op i 
forbindelse med fordeling af pengene – gående på at seniorafdelingen understøtter 
ungdomsafdelingen. Er der hold i de udsagn rent talmæssigt? Når vi ser på budgettet for 
2021, så har ungdomsafdelingen budgetteret med udgifter på 760 tkr, og jeg kan sige, at 
94% af disse udgifter tjener ungdomsafdelingen selv hjem, så de resterende 6% er 
seniorafdelingen med til at bidrage til, langt den største del er havnefesten. Det er fakta. 
 
Ole Johansen bemærkede, at betingelserne for momsfritagelse er, at aktiviteterne ved 
havnefester skal understøtte ungdomsafdelingen. 
 
Der var ingen spørgsmål til budgettet og dermed taget til efterretning. 
 
 

Ad 4 Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent for næste periode 1. april 2022 – 31. marts 2023 
Bestyrelsen indstiller en mindre forhøjelse af kontingentet svarende til 3,8%. I 2021 og 
2019 har kontingentet været uændret. 
 
Juniorer kr. 530,- en stigning på 20 kr. 
Seniorer kr. 675,- en stigning på 25 kr. 
Familiekontingent kr. 810,- en stigning på 30 kr. 
Brugergebyr kr. 420,- en stigning på 15 kr.  
 
Kontingenterne er taget til efterretning. 
 

Ad  
6-8 

Valg til bestyrelsen 
Formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 
Nyvalgt som bestyrelsesmedlem blev Oliver Cortes. 
 

Ad 9 Valg af suppleanter 
Som suppleant havde bestyrelsen indstillet Lasse Hinke, som blev valgt. 
 

Ad 10 Valg af revisorer 
Morten Høst og Jan Isholm blev genvalgt. 
Der var ikke forslag til en revisorsuppleant. 
 

Ad 11 Eventuelt 
Dirigenten spurgte, om der var tværgående spørgsmål til hele agendaen? 
 




