Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk
sejlklub
Marts, 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
23 FEBRUAR 2017 KL. 1900

REFERAT
Den 23. februar 2017 kl. 1930 til 2107 afholdt Frederiksværk Sejlklub ordinær
generalforsamling i klubhuset. Der var fremmødt 32 medlemmer heraf, 4
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer havde meldt forfald.
Der blev registreret 32 stemmeberettigede.

Ad dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent.
Formanden åbnede årets generalforsamling med at byde velkommen til de
mange, der havde trodset det vinterlige vejr for at deltage i årets
generalforsamling, og fortsatte jf. dagsordenen med at foreslå Jesper
Scharstein som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik
derefter direkte til dagsordenens pkt. 2.

Ad dagsorden pkt. 2. Bestyrelsens beretning.
Formandens beretning offentliggøres på klubbens hjemmeside, hvor den kan
læses i sin helhed. Det skal her fremhæves, at formanden konstaterede, at
medlemstallet synes konstant med en tilgang på 8 medlemmer. Formanden
berettede om de enkelte afdelinger og konstaterede, at aktivitetsniveauet har
været stort i alle underudvalg. Formanden kommenterede det indbrud, som
fandt sted i starten af februar, hvor tyvene reelt ikke fik noget ud af deres
anstrengelser. Desværre blev et par døre, vinduer og stålskabe ødelagt.
Bygningsdelen dækkes uden selvrisiko, medens der er selvrisiko på skabene.
Det overvejes p.t., hvorvidt man skal genanskaffe stålskabe, eller om man
skal finde andre opbevaringsløsninger.
Dirigenten konstaterede, at formandens beretning kunne godkendes.
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Ad dagsorden pkt. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til
godkendelse.
Dirigenten overdrog ordet til kassereren, der oplyste, at 2016 havde været et
ganske særligt år med et godt resultat.
Dette skyldes primært, at klubben i 2015 var blevet opkrævet meget for meget
i a conto el, som blev tilbagebetalt i 2016, ca. 17.000 kr., hvilket naturligvis
vejer tungt på plussiden. En anden væsentlig årsag er, at klubben lagde
faciliteter til Zoom 8 stævnet i april måned. Dette bragte via deltagerbetaling
klubben et overskud på ca. 4000 kr. Endelig havde Seniorholdet forestået
rengøringen i 2016, hvilket havde reduceret driftsudgifterne.
På udgiftssiden har der grundet indkøb af ny motor været underskud på 4000
kr på sejlerskolen, ligesom der grundet et forøget aktivitetsniveau i klubben
generelt havde været et merforbrug på arrangementskontoen på ca. 5.000 kr.
Klubben har, som vanligt, et tab på medlemmer, som ikke melder sig ud inden
nytår. De vil indgå som kontingentbetalere i budgettet, men når opkrævningen
udsendes i foråret udebliver betalingen, og de pgl. melder sig ud. Tabet i
forhold til budget udgør i 2016 ca. 4500 kr.
Samlet resultat før afskrivning på 107.174,- kroner. Under revisionen blev man
opmærksom på en konto med et indestående på ca. 16.000 kr. Kontoen har
stået uændret på dette niveau de seneste år. Man valgte at granske og
erfarede, at en tidligere bestyrelse havde konteret afskrivninger mv. på denne
konto. Revisionen og bestyrelsen besluttede at få denne konto afviklet i 2016 regnskabet, hvorfor der er foretaget en ekstraordinær afskrivning svarende til
beløbet, hvorved kontoen ikke længere fremgår af statusopgørelsen. Årets
afskrivninger lander derfor på 37.627 kroner.
Summa summarum et flot resultat på 69.546 kr.
Dirigenten efterlyste spørgsmål:
Mette Frosch Hansen spurgte, om der er fastsat særlige regler for konto
8070, hensættelse til projekter med et indestående på ca. 37.000 kr.
Kassereren fastslog, at der ikke er fastsat særlige regler, men at den nye
motor til sejlerskolen blev finansieret fra denne konto, ligesom det er
hensigten, at en ny PC samt projektor til brug for klubbens aktiviteter kunne
dækkes herfra. Formanden oplyste, at han ser denne konto som målrettet
mod investeringer til støtte for klubbens primære formål.
Ingen yderligere spørgsmål og dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen
godkendte regnskabet uden bemærkninger, og takkede revisorer og kasserer
for vel udført regnskabsaflæggelse.

Ad dagsorden pkt.4. Behandling af indkomne forslag.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag.
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Ad dagsordenen pkt.5. Forelæggelse af budget for det kommende år
samt forslag til kontingent.
Dirigenten gav ordet til kassereren, der igen påpegede behovet for at finde en
løsning på de tab, der opstår, når medlemmer udmelder sig for sent.
Kassereren udbad sig forslag til håndtering af netop dette problem.
Tom Larsen frarådede at forsøge at inddrive via fogedforretning, da
udgifterne mest sandsynlig langt ville overstige resultatet.
Kim Meyer Andersen foreslog to metoder, a) at ændre betalingen fra årlig til
månedlig (derved ville tabet blive reduceret), og b) at indgå i en forhandling
med den enkelte, således at man aftaler en forholdsmæssig betaling og
derved får lidt frem for intet i kassen.
Jan Hovald støttede ideen med en forholdsmæssig betaling, og der var bred
støtte til en PBS - løsning, dvs. at medlemmerne skal tilskyndes til at benytte
PBS. Dette vil gøre inddrivelsen billigere samtidig med, at sandsynligheden
for at klubben får sine penge vil stige. Efter en kort drøftelse, hvor også
inddrivelse via tilmelding til PBS blev drøftet gav dirigenten ordet tilbage til
kassereren, der fortsatte regnskabsaflæggelsen.
Kassereren nævnte derefter, at jollelejen foreslås sat op fra de nuværende
400 kr. pr. år til 500 kr. pr. år. Dette medførte umiddelbare reaktioner fra
salen, hvorfor dirigenten lagde dette forslag ud til debat og afstemning.
Der var stærke holdninger både for og imod en forhøjelse. Formanden
oplyste, at Frederiksværk sejlklub ligger i den lave ende, og at
sammenlignelige klubber alle har en jolleleje og de fleste en højere betaling.
Forslaget bunder i et ønske om at skabe en bedre sammenhæng, da
juniorafdelingen uden sidestykke er klubbens dyreste afdeling.
Efter en del debat foretog dirigenten afstemning ved håndsoprækning.
For en forhøjelse til 500 kr. pr. år stemte 12 medlemmer.
Imod stemte 9 medlemmer.
11 medlemmer stemte ikke.
Dirigenten fastslog, at jollelejen for juniorer uden egen båd i 2017 sættes til
500 kr. pr. år idet dog første år som nu er gratis og gav ordet tilbage til
kassereren.
Der er afsat 25.000 til en renovering af klubhusets gulv. Formanden
supplerede med at fortælle, at arbejdet vil finde sted i sommerperioden, hvor
vi kan stille møblerne ud på verandaen. Gulvet vil blive afslebet og givet to
gange hård sportslak. Samtidig vil klubhusets øvrige gulvbelægninger blive
frisket op, så det samlet vil give klubhuset et æstetisk løft.
Kassereren pegede i budgettet på, at udgiften til ny hjemmeside ikke kunne
konteres i 2016, og at bestyrelsen har valgt at bogføre denne investering over
2017 og 2018 med lige dele.
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Fra Claus Bagger-Sørensen blev spurgt, om ikke det var en høj pris, og han
nævnte, at programmellet ikke så ud til at være let tilgængeligt. Formanden
konstaterede, at det var en nødvendig investering og anførte, at det nye
programmel var betydeligt lettere tilgængeligt end det tidligere. Dette
synspunkt blev støttet af Kim Meyer Andersen og Henrik Andersen.
Herefter konstaterede dirigenten, at forsamlingen kunne godkende budgettet
som forelagt.

Ad dagsordenen pkt. 6. Valg af formand.
Dirigenten konstaterede, at formanden ikke er på valg i 2017.

Ad dagsordenen pkt. 7. Valg af kasserer.
Klubbens kasserer, Bent Bagger-Sørensen, er på valg og ønsker ikke
genvalg.
Bestyrelsen foreslår Jytte Larsen, der er villig til valg.
Jytte oplyste, at hun har sit eget regnskabsfirma, men at hun har droslet
aktiviteterne ned, bl.a. fordi de p.t. har deres båd liggende i Grækenland.
Jytte blev valgt med applaus.

Ad dagsordenen pkt. 8. valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Formanden oplyste, at Torben Mandsberg og Per Dalsgård er på valg, og at
de ikke ønsker genvalg.
Bestyrelsen indstiller i stedet Bent Bagger-Sørensen og Jan Leth Svendsen til
bestyrelsen.
Bent Bagger-Sørensen oplyste, at han som medlem af bestyrelsen vil kunne
hjælpe den nye kasserer i gang, og at han gerne fortsat deltager i klubbens
arbejde.
Jan Leth Svendsen oplyste, at han har sin eget IT virksomhed, og at han har
været involveret i frivilligt arbejde i flere år.
Begge kandidater blev valgt med applaus.

Ad dagsordenen pkt. 9. Valg af udvalgsformænd.
Til Sponsorudvalg indstilles Michael Christiansen, der er villig til genvalg.
Til Aktivitetsudvalget indstilles Henrik Andersen, der er villig til genvalg.
Til Hovmester indstilles Tom Larsen, da nuværende Hovmester, Flemming
Dalum, ikke ønsker genvalg.
Til Klubhusudvalget indstilles Tom Larsen, da nuværende formand, Carsten
Mathiesen, ikke ønsker genvalg.
Til Kapsejladsudvalget indstilles Tom Brogaard Fink, da nuværende formand,
John Stenderup-Larsen, ikke ønsker genvalg.
Til Juniorudvalget indstilles Christian Terp, der er villig til genvalg.
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Til Seniorudvalget indstilles Flemming Dalum, der er villig til genvalg.
Til Webmaster indstilles Leif Svanborg, der er villig til genvalg.
Til formand for et nyt udvalg, Informationsudvalget, indstilles Søren
Christensen. Udvalget vil være ansvarlig for det redaktionelle arbejde med
hjemmesiden, så webmasteren alene har et teknisk ansvar.
Alle de indstillede blev valgt med applaus.

Ad Dagsordenen pkt. 10 Valg af 1. & 2. suppleant.
Som 1. suppleant indstilles Henrik Andersen, der er villig til genvalg.
Som 2. suppleant indstilles Hans Erik Ottesen, da Flemming Dalum ikke
ønsker genvalg.
Begge de indstillede blev valgt.

Ad Dagsorden pkt. 11. Valg af to revisorer.
Til revisorer indstilles Ella Quistgaard og Søren Bech, der begge er villige til
genvalg.
Valgt med applaus.

Ad Dagsordenen pkt. 12. valg af revisorsuppleant.
Til revisorsuppleant indstilles Pia Christensen, der er villig til genvalg.
Valgt med applaus.

Ad Dagsordenen pkt. 13. Eventuelt.
Tom Larsen bad om, at medlemmerne alvorligt overvejer at melde sig som
instruktører for Sejlerskolen. Der er en lang venteliste af håbefulde sejlere, der
gerne vil gennemgå sejlerskolen, men i dag ligger begrænsningen på antallet
af instruktører. Det er håbet, at "Den Nihalede Kat" kan komme ud tre-fire
gange om ugen, og det er intentionen, at hver instruktør kun er forpligtet hver
anden uge. Derfor er der brug for nogle flere kyndige sejlere, så vi kan hjælpe
vore kommende sejler - venner godt på vej.
Meld jer til Tom Larsen, der også kan svare på supplerende spørgsmål.
Flemming Dalum anførte, at han var bekymret for klubbens fremtid i
betragtning af, at der endnu ikke har været øl pause, om ikke andet så for at
generere lidt indtjening. Flemmings synspunkt fandt støtte fra flere tørre
ganer.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede ordet, og gav derved
taktstokken tilbage til formanden.
Formanden takkede endnu en gang de fremmødte og rettede en særlig tak til de
bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd, der efter en mangeårig, ihærdig og god
indsats for klubben nu har valgt at fokusere mere på de personlige behov. Formanden
takkede også de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsformænd for
deres villighed til at lægge noget arbejde til gavn for vores klub. Endelig takkede
formanden dirigenten for hans håndfaste, men dog venlige direktion.
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Formanden konstaterede, at der fortsat må arbejdes på at tiltrække nye, unge
medlemmer, ligesom han i den nye bestyrelse vil arbejde med at finde en god løsning på
problematikken omkring for sene udmeldelser. Han støttede Tom Larsens efterlysning af
instruktører til sejlerskolen.
Herefter erklæredes generalforsamlingen for afsluttet.

Søren Christensen

Jesper Scharstein

Formand

Dirigent

AKTIVITETSUDVALGET ORIENTERER
ÅBENT KLUBHUS
Endnu et konkret resultat af vores medlemsmøde sidste efterår. Klubhuset vil være åbent
og der vil være varm kaffe på kanden. Når I alligevel er oppe-henne-nede- ovre for at se til
båden og måske lade lidt på batterierne så kig over i klubhuset og få en sludder og en kop
varm kaffe.
Klubhuset er åbent jf nedenstående skema, alle dage mellem klokken 1100 og 1400.
Uge nr.

Dato

Vagt

9

5/3

Pernille og Henrik

11

19/3

Jannie

KAPSEJLADSREGLER OG TAKTIKKER
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15 MARTS 2017 KL 1900 - 2130
Henrik Skafte kurserer over kapsejladstaktikker og regler. Kom og vær med til en hyggelig,
informativ og spændende aften. Aktivitetsudvalget sørger som sædvanligt for at der er frisk
kaffe på kanden.

Tilmelding senest 8 marts til
henriander01@gmail.com
eller

tlf. 50998421

GLASFIBERARBEJDE
23 Marts KL 1900 TIL 2200
Bådebygger Henrik Lotz gennemgår de grundlæggende principper for arbejde med
glasfiber og forklarer, hvordan man kan reparere skader og hvordan man selv kan
støbe/formgive glasfiber.
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Da vi har fundet Henrik Lotz uden for klubbens rammer koster det 100 kr. pr. deltager. Vi
håber, at der vil komme tilstrækkeligt mange til dette arrangement. Skulle der ende med at
mangle en "hund" har vi en sponsor, men vi vil naturligvis søge at få arrangementet til at
løbe rundt. ved alt for få deltagere vil vi blive nødt til at aflyse.

Tilmelding senest 15 marts
henriander01@gmail.com
eller

tlf. 50998421

Motorlære
30 marts 2017 kl. 1900 til 2100
I efteråret hørte vi Allan Lyk fortælle os om, hvad vi skulle gøre, da vi satte båden på land.
Nu er det tid til at se på motor og teknik, inden vi atter skal i søen.
Allan har været så venlig atter at stille op, og han giver her en kort gennemgang af de
eftersyn og kontroller, som vi skal foretage, inden vi får Kim og Tom til at sætte os i vandet
igen.
Tilmelding senest 23 marts til:
henriander01@gmail.com
eller

tlf. 50998421
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PBS og kontingent
Du har nu fået din kontingentopkrævning for 2017. Hvis du er tilmeldt betaling via PBS går
det helt automatisk, og betalingen vil fremgå af kontoudtoget fra din bank. Hvis du ikke
allerede er tilmeldt automatisk betaling via PBS vil jeg stærkt anbefale, at du gør det, så
beløbet fremover trækkes automatisk på din bankkonto. Det sparer en del omkostninger
og gør det lettere for både dig selv og klubben. På din kontingentopkrævning er det anført,
hvordan du skal tilmelde dig PBS. Du kan også gøre det enten via netbank eller ved at
kontakte din bank. Henvender du dig til din bank personligt eller telefonisk skal du bruge
sejlklubbens PBS nr. og Debitor gruppe nummer som vist på kontingentopkrævningen.

Deadline for månedsbrev april
Deadline for april månedsbrevet er pga. af redaktørens øvrige planer allerede den 6/4.
Bent
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