
 
 

1 
 

Frederiksværk sejlklubs ordinære generalforsamling torsdag den 8. 

februar 2018 kl. 1900 til kl. 2001 

Referat. 

Der var fremmødt 36 medlemmer inkl. familie, der repræsenterede i alt 32 stemmer. 

Ad Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent. 

 Formanden, Søren Christensen, bød velkommen til generalforsamlingen og indledte 

med at oplyse, at bestyrelsens forslag til dirigent var Knud Erik Paulsen, og da der ikke var 

andre forslag fra salen, blev Knud Erik valgt til dirigent ved enstemmighed. Formanden gav 

herefter ordet til dirigenten. 

Dirigenten takkede for tilliden og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen i 

henhold til vedtægterne skal afholdes hvert år i februar måned og indkaldes af bestyrelsen 

skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse gennem klubbens blad eller på klubbens 

hjemmeside og ved E-mail anses som gyldig. Indkaldelsen blev udsendt ved mail den 11. januar 

og konstateres således lovligt indkaldt.  

Ad Dagsorden pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formanden fik ordet og afgav bestyrelsens beretning, der er vedhæftet referatet. Formanden 

oplyste til medlemsstatistikken, at det meget høje antal juniorer i årene 2007 til 2010 skyldes, 

at man dengang registrerede alle familiemedlemmer, uanset om de sejlede eller ej. I dag opgør 

man alene de aktive juniorer. Der er således ikke tale om et reelt fald i antallet af aktive 

medlemmer, måske snarere tværtimod. 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvilket ikke var 

tilfældet. Beretningen blev vedtaget med applaus. 

Ad Dagsorden pkt. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Klubbens kasserer, Jytte Larsen, indledte gennemgangen af årsregnskabet med at konstatere, 

at revisorerne ikke har haft bemærkninger til regnskabet.  

Der er ryddet op i skyldnere på kontingentbetalingen, hvilket har medført en relativ stor 

nedskrivning, godt 13.000 kr.  

For sejlerskolen er det bemærkelsesværdigt, at der har været et stort antal deltagere, hvilket 

har medført en forøget indtægt herfra. På udgiftssiden ligger et nyt forsejl til skolebåden på ca. 

8.500kr.  
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Vedrørende klubhus ligger der en stor udgift på gulvrenoveringen på 32.500 kr. På elregningen 

ses en stor forskel fra 2016 til 2017. Forskellen skyldes, at vi i 2015 overgik fra el-varme til 

varmevekslere, hvorfor vi fik rigtigt mange penge tilbage i 2016. Varmeudgiften i 2017 svarer 

til det budgetterede og ligger, som det må forventes. Der har været god aktivitet på 

udlejningen, men dermed også nogle ekstra udgifter på rengøring. 

Juniorafdelingen havde i 2016 en indtægt på Zoom 8 stævnet, men et antal regninger på 

præmier til stævnet blev imidlertid først modtaget og dermed konteret i 2017, derfor denne 

udgift. 

På diverse-kontoen skal det bemærkes, at der ligger et relativt stort beløb i kontingent til 

Dansk Sejlunion. Endelig ligger her en stor post på edb, som dels skyldes opdatering og dels en 

nødvendig genopretning af hjemmesiden efter et teknisk nedbrud. 

Samlet viser resultatet et underskud på godt 9.000 kr., og bestyrelsen anser det som et 

tilfredsstillende resultat. 

Kassebeholdningen er pæn med et samlet beløb på 246.801,07 kr. 

Dirigenten takkede for gennemgangen og efterlyste spørgsmål. 

Torben Mandsberg spurgte, hvad den relativt dyre erhvervsforsikring dækker.  

Bent Bagger-Sørensen oplyste, at den dækker klubbens ansvar over for tredjemand. Det er en 

meget bred ansvarsforsikring, som er anbefalet af og tegnet gennem Dansk Sejlunion. Den 

dækker klubbens instruktører med videre. 

Torben Mandsberg mente at vide, at vores instruktører er dækket gennem vort medlemskab 

af Dansk Sejlunion. 

Bent Bagger-Sørensen oplyste, at der i næste månedsbrev vil blive givet en mere detaljeret 

redegørelse for forsikringens dækning, ligesom det endnu en gang vil blive undersøgt, om vi 

uforvarende er dobbeltforsikret. 

Dirigenten efterlyste andre spørgsmål:  

Tom Larsen kommenterede på regnskabsaflæggelsen med at konstatere, at en rengøring af 

klubhuset koster ca. 1000 kr. pr. gang. 

Steen Hasselriis bad klubben være opmærksom på at få indhentet de kommunale tilskud, som 

den er berettiget til jf. Folkeoplysningsloven. Steen gjorde tillige opmærksom på, at der i 

kommunen ligger nogle puljer, som måske kan give tilskud til køb af nye både.  
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Kassereren konstaterede, at klubben får de årlige tilskud i forhold til medlemstal og 

driftsudgifter og noterede sig tilskudsmuligheden for nye både. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, og regnskabet blev godkendt. 

Ad Dagsorden pkt. 4. Indkomne forslag. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke inden for fristen er modtaget forslag til behandling. 

Ad Dagsorden pkt. 5. Forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent. 

Kassereren indledet med at bemærke, at budgettet er lagt i forlængelse af sidste års forbrugs 

tal.  Der er dog budgetteret med ekstra midler til skolebåden, der trænger til nogen 

vedligeholdelse. Det ses også, at der er budgetteret med nye stole til klubhuset, idet der 

indledningsvist er afsat 15.000 kr. dertil.  Det er også værd at bemærke, at udgiften til edb er 

reduceret til ca. 3.000 kr., og samlet ses budgettet at udvise et overskud på ca. 19.000 kr. i 

2018. 

Dirigenten takkede for gennemgangen og åbnede for spørgsmål. 

Hedvig Mandsberg spurgte, om der ligger et budget til aktivitetsudvalget? 

Henrik Andersen oplyste, at der ikke er et specifikt budget. Det har været drøftet i bestyrelsen, 

og når udvalget planlægger aktiviteter, der påfører klubben omkostninger, beslutter 

bestyrelsen, i hvor høj grad dette skal dækkes af deltagerbetaling og/eller af klubmidler.  

Erling Olsen spurgte, hvad det i budgettet anførte ”DR” indebærer. 

Kassereren bemærkede, at det er en gammel formulering af en budgetpost med flere udgifter, 

hvor DR licens en gang var en af dem. Klubben har i dag ikke radio og TV, hvorfor der ikke 

betales licens. 

Tom Fink konstaterede, at klubben kalkulerer med et overskud, der efter hans opfattelse 

burde disponeres, så deltagerbetalingen for juniorer bliver sat ned.  

Der udspandt sig en kort drøftelse, hvor det bl.a. blev gjort gældende, at der er behov for en 

vis reserve til dækning af uforudsete udgifter. Derudover ligger der en stor udgift til nye joller, 

til stole og til jubilæumsfejringen. Det blev tillige fremført, at det anses for nødvendigt også at 

se på nye borde, der ikke i samme grad belaster gulvene, som de nuværende gør, og som er 

mere vedligeholdelsesvenlige.  

Samlet er det vurderingen, at budgettet er udtryk for sund fornuft. 

Formanden bemærkede, at budgettet tillige indebærer uforandrede kontingentsatser. 
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Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til budgettet og indstillede til 

forsamlingen, at budgettet blev godkendt, herunder at de forskellige kontingentsatser for 2018 

sættes til samme beløb som i 2017. 

Budget og kontingentsatser blev vedtaget med applaus. 

Ad Dagsorden pkt. 6. Valg af formand. 

Dirigenten udpegede Inge Christensen og Christian Terp som stemmetællere. 

Herefter indledte dirigenten valghandlingen med at oplyse, at formanden er på valg, og at 

Søren Christensen ikke ønsker at genopstille. Bestyrelsen indstiller Jan Leth Svendsen og Jan 

blev inviteret til at give en kort præsentation af sig selv. 

Jan Leth Svendsen oplyste, at han er 56 år, er gift med Mette Bjørn og har selvstændig IT 

virksomhed. Han har været medlem af klubben siden 2007. Jan har været aktiv med frivilligt 

arbejde i andet regi i forbindelse med sine børn, der imidlertid nu er fløjet hjemmefra, så der 

er plads til andre aktiviteter. 

 Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre forslag til formandsposten. Det var ikke 

tilfældet, og Jan blev valgt med applaus. 

Ad Dagsorden pkt. 7. Valg af kasserer. 

Kassereren er ikke på valg i lige år. 

Ad Dagsorden pkt. 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen indstiller, at Michael Christiansen, Torben Hansen, Christian Terp og Hans Erik 

Ottesen vælges til bestyrelsen, idet Hans Erik kun for et år, da han indtræder i stedet for Jan L. 

Svendsen. 

Michael Christiansen blev valgt. 

Torben Hansen blev valgt. 

Christian Terp blev valgt  

Hans Erik Ottosen for 1 år. Valgt. 

Alle blev valgt uden modkandidater. 

Ad Dagsorden pkt. 9. Valg af udvalgsformænd. 

Kapsejladsudvalg:  Tom Brogaard Fink  Valgt 
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Sejlerskolen:  Henrik Skafte Valgt 

Juniorafd.: Christian Terp Valgt 

Seniorafd.: Flemming Dalum Valgt 

Aktivitetsudvalg: Henrik Andersen Valgt 

Klubhusudvalg: Tom Larsen  Valgt 

Hovmester: Nina Fabrin  Valgt 

Webmaster: Leif Svanborg Valgt 

Sponsorudvalg: Michael Christiansen Valgt 

Alle blev valgt uden modkandidater. 

Ad Dagsorden pkt. 10. Valg af 1. og 2. suppleant 

Bestyrelsen indstiller Henrik Andersen som 1. suppleant og Nina Fabrin som 2. suppleant. 

Begge blev valgt. 

Ad Dagsorden pkt. 11. Valg af to revisorer. 

Bestyrelsen indstiller Ella Quistgaard og Pia Christensen, der begge blev valgt. 

Ad Dagsorden pkt. 12. Valg af revisorsuppleant. 

Bestyrelsen indstiller Søren Christensen, der blev valgt. 

Ad Dagsorden pkt. 13. Eventuelt. 

Tom Larsen anbefalede, at bestyrelsen overvejer at gøre noget ved klubbens indgangsparti 

samt toiletforhold. Urinalerne fungerer dårligt og bør udskiftes med vandfri urinaler. Tom 

tilbød at bistå med rådgivning og ideer. 

Hedvig Mandsberg kommenterede på den evindelige flytten rundt på bordene og anbefalede, 

at de opstilles som under generalforsamlingen. Der var enighed om, at brugeren opstiller 

bordene, som det passer til hans brug og sørger for, at de står ordentlig og pænt, når han/hun 

forlader lokalerne. Næste bruger må så flytte rundt, hvis der er behov for en anden opstilling. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere punkter til eventuelt og gav ordet tilbage til 

afgående formand. 
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Søren Christensen takkede dirigenten for dagens direktion og medlemmer og bestyrelse for 

godt samarbejde. Søren oplyste, at jubilæumsskriftet fra 50 års jubilæet vil blive digitaliseret, 

så det fremover vil være tilgængeligt på hjemmesiden. 

Jan Leth Svendsen takkede for valget og oplyste, at han vil gøre sit bedste for at leve op til den 

viste tillid. Også overfor bestyrelsen takkede Jan for tilliden og opfordrede til et fortsat 

holdarbejde, så bestyrelsen sammen kan leve op til de forestående udfordringer. Jan fortsatte 

med at takke afgående formand for det store arbejde, han har lagt i klubben, og for al den tid 

han og Inge har brugt til medlemmernes bedste. Klubben siger farvel til en særdeles 

kompetent formand, som forlader bestyrelsen for en klub i god gænge. Jan overrakte på 

klubbens vegne en erkendtlighed som tak for det store arbejde, Søren har lagt i klubben.  

Søren takkende for gaven (”Alle mine morgener på jorden” af Troels Kløvedal, samt en fl. 

Whisky) og betonede, at han har oplevet sin tid som aktiv i klubbens bestyrelse på forskellige 

poster som en god og positiv oplevelse. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 2005, hvorefter baren åbnede, og der var klubhygge og snak. 

Frederiksværk, den 11/2 2018. 

Søren Christensen                        Knud Erik Paulsen 

Søren Christensen (formand)                                       Knud Erik Paulsen(dirigent) 

 

                         

 

 

 

 

 

 


