Referat af ordinær generalforsamling i Snekkersten
Skotterup Sejlklub, 24. april 2022 kl. 14.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
3. Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse samt budget
for det aktuelle år.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af den øvrige bestyrelses 3-5 medlemmer.
9. valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Ad 1 Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Per Reinholdt som dirigent. Per
Reinholdt blev valgt. Da indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt som
mail den 3. april d.å., og da det godkendte regnskab havde været tilgængeligt
på Sejklubbens hjemmeside i 8 dage inden generalforsamlingen, kunne
dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i
overensstemmelse med vedtægterne.
Som referent valgtes Hans Jørgen Jensen. Der var 55 fremmødte medlemmer.
Ad 2 Bestyrelsens beretning for det foregående år.
Bestyrelsens beretning var opdelt på de enkelte afdelinger:
Ungdomsafdelingen v/Michael Melbye:
Michael Melbye berettede, at den gode udvikling i ungdomsafdelingen er
fortsat. Der er stor aktivitet og godt samarbejde og fælles træning med flere
andre klubber, herunder Sletten og Rungsted. Aktiviteterne omfatter både
optimistjollerne, der sejler i 3 klasser (C, B og A-klassen) samt 29'er og nu
også den olympiske klasse 49'er. 29'er sejlerne træner alle ugens dage. Der er
etableret et stærkt trænerteam med 9 trænere, hvoraf 4 er fra vores egne
unge. Nogle af trænerne hører til de allerbedste i landet. Det kan lade sig gøre,
fordi klubbens elitemiljø støttes af Helsingør Kommune og Team Danmark.
Flere af de unge sejlere er på gymnasium med HTH (Helsingør Træning og
Elite). De unge sejlere har deltaget i flere internationale stævner, herunder i
Kiel og til EM og VM i Spanien. Tirsdag og fredag morgen er der særlig
elitetræning, hvor 16 unge deltager, herunder 7 fra gymnasiets HTE linje. Der
arbejdes nu på at få rejst midler til anskaffelse af to 49'nere. Det er målet at
starte 49'er træning med henblik på deltagelse i olympiader. Michael Melbye
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sluttede sin delberetning med en tak for medlemmernes støtte og opbakning til
ungdomsarbejdet.
Seniorafdelingen v/Erik Magius:
Kapsejladsudvalget:
Der har været god gang i mandagssejladserne med deltagelse af 10 – 15 både.
Udover både herfra, har der også været deltagelse fra Espergærde og
Helsingør samt fra Raa. Nogle af vore 806'ere deltager også om mandagen.
Det kan stærkt anbefales at sejle med. I kapsejlads lærer man sin båd bedre
at kende, og sejladserne følges op af en ”ostekaravane” med kaffe og ostemad
og hyggeligt samvær. Der sejles forsommer og sensommer med en pause i
sommerferieperioden.
Klubhusudvalget:
Klubhuset bliver brugt rigtigt meget, og det sætter naturligvis sine spor. Huset
er godt slidt. Vi må alle medvirke til at passe på huset og dets udstyr, da der
ikke er et nyt klubhus i sigte foreløbig. Tak til Bente Løbel for hendes gode
indsats og tak til Tom Wismann, som står for rengøringen af huset.
Arrangementsudvalget:
Sejlklubben er en levende klub med mange forskellige arrangementer og
aktiviteter. Klubaftener (onsdagsmøder) med spændende emner,
instruktionsmøder, madlavningskurser, pilates og ikke mindst den månedlige
skafning. Endelig skal havnefesten naturligvis nævnes. Tak til alle, der bidrager
til de mange aktiviteter.
Sejlerskolen:
Sidste år var der 30 tilmeldte – i år kun 7! Der er god gang i skolebådene. Vi
har ansat en bådsmand, Laurits fra ungdomsafdelingen, til at passe bådene og
sørge for, at de er i god stand.
Kommunikation:
Sejlklubben kommunikerer på sin hjemmeside, på Facebook og i det fine nye
klubblad. Medlemmerne opfordres til at kontakte Lene Boysen med ideer,
beretninger, meddelelser og nyheder.
Smakkelauget v/Anne-Marie Avlund:
Vinteren er gået med maritimt håndværk. Hver anden tirsdag har vi været
samlet for at lave tovværksfendere, lære nye knob, sy sejldugsposer m.m.. Vi
startede med undervisning af førstestyrmanden fra Georg Stage. Hun driver nu
også et sejlmagerværksted i København. Det var meget lærerigt for de 29
deltagere. Vi har fået 4 nye medlemmer. Vi håber, at andre af Sejlklubbens
medlemmer kunne tænke sig at få en tur med en smakke. Vi vil i den
forbindelse gøre en indsats for at få nogle af de unge til at interessere sig for
de gamle maritime dyder. Søsætning af smakkerne er planlagt til søndag den
8. maj.
Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning kunne
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dirigenten konstatere, at beretningen blev taget til efterretning.
Ad 3 Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse
samt budget for det aktuelle år.
Kasserer John Olsen gennemgik regnskabet for 2021, idet han henviste til de
omdelte eksemplarer. Kassereren fremhævede særligt følgende:
• Den høje aktivitet i ungdomsafdelingen medførte selvsagt betydelige
omkostninger. Disse omkostninger blev imidlertid stort set neutraliseret
af tilskud fra kommune, fonde og sponsorer. Det er målet at øge
indsatsen for sponsorer bl. a. for at få finansieret en 49'er mere.
• De generelle prisstigninger kan nu aflæses på klubhusets
driftsomkostninger, der er blevet væsentlig højere end tidligere år.
• Seniorafdelingen havde samlet set et mindre underskud.
• Havnefesten indbragte knap 63.000 kr, hvilket var et meget flot resultat.
Tak til alle, der medvirkede.
• Sejlerskolen havde et overskud på 33.500 kr.
• Omkostningerne til det meget flotte klubblad har kunnet holdes på under
5.000 kr. Det må siges at være flot.
• Der figurerer i regnskabet en række midler fra fonde. Det er midler, der
skal anvendes til nyanskaffelser, herunder navnlig en ny 49'er jolle.
Klubben har i forvejen en 49'er og syv 29'nere. Det skal her nævnes, at
det er sejlklubbens princip, at anskaffelser først foretages, når pengene
er i hus. Af fondsmidlerne hidrører 9,500 kr. fra en fondsdonation til
Smakkelauget.
Regnskabet med revisorernes påtegning kan som nævnt findes på
Sejlklubbens hjemmeside.
Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer blev regnskabet herefter
godkendt.
Kassereren gennemgik herefter forslaget til budget for 2022, som ligeledes var
omdelt. Bestyrelsen har i forslaget bestræbt sig på at indregne de generelle
stigninger i priser og takster.
På dirigentens forslag blev det vedtaget at behandle bestyrelsens forslag til
kontingenter og brugergebyr under dette punkt på dagsordenen. Forslaget var
ligeledes omdelt. Bestyrelsen foreslog følgende forhøjelser:
Junior fra kr. 530 til kr. 550
Senior fra kr. 675 til kr. 700
Familie fra kr. 810 til kr. 850
Brugergebyr fra kr. 420 til 440
Forhøjelserne skal ses i lyset af de forhøjede priser og driftsomkostninger.
På et spørgsmål om forhøjelserne var tilstrækkelige, svarede kassereren, at
der var tale om en balance, som bestyrelsen fandt rigtig i den aktuelle
situation.
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Bestyrelsens forslag til budget og til kontingent og brugergebyr blev vedtaget.
Ad 4 Behandling af eventuelle indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 5 Fastsættelse af kontingent.
Blev behandlet under dagsordenens punkt 3.
Ad 6 Valg af formand.
Sven Riber modtog ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Peter Sørensen som
ny formand. Peter Sørensen præsenterede sig, og nævnte, at han var opvokset
i Helsingør, boede på Nørrevej med sin familie og havde haft båd i havnen i
næsten 30 år. Han og familien er ivrige sejlere, og Peter fandt nu tiden inde til
at yde en aktiv indsats for Sejlklubben og glædede sig til samarbejdet med
bestyrelse og medlemmer.
Peter Sørensen blev valgt.
Ad 7 Valg af kasserer.
John Bjørn Olsen modtog genvalg og blev valgt.
Ad 8 Valg af den øvrige bestyrelses 3-5 medlemmer.
Erik Magius (næstformand) modtog genvalg
Michael Melby (indstillet af Ungdomsafdelingen) modtog genvalg
Peter Tversted, modtog genvalg
Lene Boysen, modtog genvalg
Oliver Cortes, modtog genvalg
Alle blev valgt.
Anne-Marie Avlund deltager i bestyrelsesmøderne som oldermand i
Smakkelauget.
Ad 9 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Lasse Hinke, modtog genvalg og blev valgt.
Ad 10 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Morten Høst og Jan Isholm Petersen modtog genvalg og blev valgt.
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.
Ad 11 Eventuelt.
Der blev rejst spørgsmål om placeringen af sejlklubbens gummibåde ved
flydebroen midt i havnen. Spørgeren mente, at bådene gjorde det vanskeligt
for andre både at manøvrere i havnen. Peter Tversted svarede for bestyrelsen,
at spørgsmålet må stilles ved Havnens almenmøde, da det er havnen, der har
tildelt pladserne.
Der blev spurgt til status for havneprojektet. Peter Tversted svarede, at der var
afgivet klager af Snekkersten Borgerforening og af en privatperson.
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