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Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 

15. marts 2016 kl. 18.00 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende år. 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 

7. Valg af formand (lige år). 

8. Valg af kasserer (ulige år). 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

12. Eventuelt 

 

Velkomst 

Formand Luc Ghysels byder velkommen til året Generalforsamling i Aalborg Sejlklub 

Gennemgik formalia, incl. stemmeret og fuldmagter samt uddeling af frihavnsmærke 

Der er optalt 142 stemmeberettigede, heraf 15 fuldmagter 

Præsentation af Gitte Nygaard, som er ny administrator og Lennart Johansen, som er vores nye 
servicemedarbejder. 

Bestyrelsen blev præsenteret. 

Fraværende er Christian Gram og Per P. Madsen 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen forslår Sigvart Sigvartsen 

Sigvart vælges uden modkandidat. 

Dirigenten konkluderer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne, og at vi er 
beslutningsdygtige. 

Han bemærker, at indkomne forslag, der vedrører vedtægterne, tages samlet. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Luc aflægger beretning, der i store træk følger den udsendte beretning samt de nye ting, der er sket i 

mellemtiden. 

1. Bestyrelsen bestod af 9 medlemmer, men er nu nede på 8. 

http://www.aalborg-sejlklub.dk/


 

Skydebanevej 40, 9000 Aalborg • Tlf.: 9810-2575 • www.aalborg-sejlklub.dk - 2 

2. Vi har brugt en del tid på organisationer, herunder Dansk Sejlunion - DS, hvor vi betaler meget i 
forhold til, det vi får. Vi er blevet lovet, at det er et af de emner som hovedbestyrelsen i DS vil kigge 

på. Men DS er vores brancheforening, og der er penge, der kan søges / lånes. Vi har lånt 30.000 kr. 

rentefrit for at bruge de fordele, der er nu engang er i DS. Vi har også søgt i Nordøstjysk kreds, hvor 
vi har fået 10.000 i tilskud til renovering af ynglingejollerne, hvor vi skal samarbejde med dem om 

ynglingesejlads. 

3. Medlemstal: I alt 451 medlemmer, hvoraf 73% har båd eller jolle. Det er 32 juniorer, 403 aktive 
medlemmer (heraf 225 under 60 år og 178 over 60 år) og 16 passive. 

4. ANF - Aalborg Nørresundby Fritidshavne. Der er uklarhed omkring nogle bilag i Brugsaftalen af 
2012 med kommunen. Fremover vil vi have skriftlige aftaler i ANF. Dette for at få helt styr på de 

byggerier som opføres på landarealerne og de områder klubben selv skal vedligeholde. 

5. Af anlægsarbejder har vi behov for at gøre noget på molehovederne. Her er afsat 300.000 kr. Dertil 
kommer LED-armaturer på pladserne, hvor vi betaler 50% til ANF. Oplagspladsen ved den store hal 

skal omlægges. Her får vi 50 % af arealet og betaler ligeledes 50% til ANF 

6. I ANF har der været afholdt en del møder og generelt går det fremad med samarbejdet og 
erkendelsen af, at der skal laves skriftlige aftaler. 

 

2.1. Beretning fra udvalgene 

Luc fortsætter beretningen: 

1. Onsdagsholdet har været meget flittige, bl.a. er kran og flagmast renoveret. 

2. Kølbådsafdelingen er i gang. Vi har lige haft god pressedækning. Vi har fået 2 både, der er i god 
stand, og har en del frivillige. Nu skal der så laves en handlingsplan for at få det til at køre, og vi 

mangler en daglig leder. Vi har 6 instruktører. Skal kigge på bookings system. 

3. Junior/jolleafdelingen - vi skal have ryddet op i Jollehuset mm. og skal have en bedre administration 

af materiel, så det ikke hele tiden er junior/jolleafdelingen, der ”hænger” på udgiften til vedligehold.  

4. Vi ser gerne flere initiativer og aktiviteter, f.eks. Åbent Hus-arrangement – Vild med Vand osv. 

5. Handicapafdelingen ønsker mere samarbejde med junior/jolleafdelingen og kan godt bruge flere 

frivillige. Måske sponsorer og flere i bådene? 

6. Sejlerskolen er fuldt booket og vil gerne samarbejde med H-Båds projektet og dermed få flere 

deltagere på vandet. 

7. Sejladsudvalget satser på at komme med i Sejlsportsligaen – sejles i J70. Vi har sat penge af til det – 
10.000 kr. 

8. Havneudvalget, vi skal snart bruge penge til pæle og broer – havnen er 30 år gammel. Hvis der er 
behov for forbedringer på havnen, hører vi gerne fra medlemmerne. ANF laver det gerne og betaler 

for det. 

9. WEB udvalget har lavet stort arbejde. Men der er stadig plads til forbedringer på tekst-og 
funktionsområdet. Vi ser gerne at flere udvalg mv. bruger den. Det er vigtigt for klubben at bruge 

web som kommunikationslinje. Bestyrelsen vil ikke bruge Facebook mm som primær kilde. Men 
måske en kombination. Vi mangler nok en hjælper til WEB udvalget (webmaster-assistent). Gerne 

flere med i udvalget. 

10. Vi har 10 SUP- boards og en instruktør. Men vi mangler hjælpere og udvalgsmedlemmer. 

11. Sidste nye udvalg er legepladsudvalget, som er kommet i gang. Finansiering vil ske via sponsorer. 
Gruppen vokser og der afholdes snart orienteringsmøde. 

12. Nye projekter med grejhal og kølbådsudvalget kommer vi til. Oprydning og handicapafdelingen er 
vigtige punkter fremover. 

13. ANF skal på plads med skriftlige aftaler. Hvad skal ANF lave og hvad skal klubberne lave?  
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14. Landpladserne er pæne, men de skal jo også vedligeholdes fremover. 

15. Vi skal også arbejde sammen med andre foreninger, incl. skoler. Det kan være en god indgang til nye 
medlemmer. Måske kan kølbådsafdelingen drive sejlads for nye medlemmer. 

16. Havkajakklubben låner sig ind på toilet og bad, men de bliver ikke medlemmer i klubben. 

17. Aalborg Regatta kan være en mulighed for at vise os frem. 

18. Vi vil også gerne have flere sociale arrangementer. Vi har afholdt medlemsmøde for nye medlemmer, 
ca 75% af de nye medlemmer deltog. Stor succes. 

19. Sejl Sikkert projektet er vi også med i. 

 

Dirigenten samlede op på beretningen. 

2.2. Åben for diskussion 

Livlig diskussion: 

1. Michael Benson: Der er ingen grund til at dirigenten gentager beretningen. 

2. Kirsten Ahlgren: I skriftlig beretning kan ses tilgang på 26 medlemmer og tilgang af vandpladsareal 
på 38 m2, hvilket svarer til en bådplads. Jeg kan ikke lige se, hvordan det hænger sammen. Vil det 

sige, at der er enkelte store både, der har forladt klubben og nu skal der 25 nye medlemmer til at 

fylde det vandareal op? Er sammensætning i klubben blevet anderledes, så vi går fra store både til 

små både? 

3. Luc: Ja det er korrekt. Stigning på de større både pga. omlægning af beregningsmetode og strøm 
koster også, så ja det er korrekt. Generelt tilgang af mindre både. 

4. Kirsten Ahlgren: Dvs. konklusion er altså færre store både og flere mindre både 

5. Kirsten Ahlgren: Spørgsmål til sejlerskolen: Jeg kan se på DS hjemmeside, at der findes en 

certificering af Sejlerskoler. Med så stor tilgang til sejlerskolen, er det måske en ide at bliver 
certificeret – altså få et kvalitetsstempel? 

6. H.J. Simoni: Vi har kigget på papirerne fra DS, og det er ikke noget, vi kan bruge til noget, og det 
koster penge. 

7. Kirsten Ahlgren: Kurser fra DS, f.eks. radar, natsejlads, EL i båden osv. De ligger alle syd for 
Aarhus. Kunne vi gøre noget for at få det op til Nordjylland? Vi kunne jo blive et 

uddannelsescentrum i Nordjylland. 

8. Luc: Rigtig god ide, måske også via Nordøstjysk Kreds. Måske noget vi skal tage op? 

9. Søren Pedersen: Jeg vil gerne spørger bestyrelsen om det med H-Både, er det for at vise: ”se hvad vi 
har lavet”? Før H-Bådene kom frem blev jeg spurgt om jeg ville indgå som instruktør, og ja, men jeg 

vil ikke lave papirarbejde. Det virker på mig som om der ikke er prioritet på SUP? Er der 
overhovedet interesse for SUP i bestyrelsen? 

10. Luc: Vi vil begge dele! Og vi skal nok finde nogen, der vil støtte op omkring SUP. På Sjælland er der 
meget gang i SUP, men det er ikke lykkedes endnu i Nordjylland – det tager noget længere tid. Bl.a. 

er vandtemperatur et problem, så der skal mere udstyr til. Vi skal have SUP noget mere med. H-

Bådene er kommet for at blive. 

11. Mikkel: DS certificering af sejlerskole. Jeg synes, vi skal tage det seriøst med certificering fra DS. 

12. Hans Jørgen Simoni: Vi vurderer, at det ikke hænger sammen. Måske koster det 3-4.000 for en 
certificering. Men også besværet med gennemføre det skal tages med i regnskabet. 

13. Bo Andersen: Lidt sjov debat, formanden starter med at nedgøre DS, hvorefter DS giver tilskud til 

H-Både. Måske bedre med mere samarbejde. Ingen tvivl om at certificering vil være et aktiv. En 
certificering vil kun kunne gøre sejlerskolen mere relevant. Vil også give flere muligheder mht. 

materiel. 
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14. Hans Jørgen Simoni: Os bekendt stiller DS ikke noget materiel til rådighed. Vi køber selv, det vi skal 
bruge – vi har spurgt DS. 

15. Luc: OK at kigge på certificering, det må vi så tage op. Mht. DS, ja de giver rentefrie lån og det er 
fint nok. For øvrigt deltager jeg i DS generalforsamling. 

16. Bo Andersen: Når nu DS er der, skal vi bruge dem. 

17. Christian Nør Larsen: Bakker fuldstændigt op omkring H-Båds projektet, men vi startede jo et 
Ynglingeprojekt op sidste år. Er de tidligere medlemmer tænkt med i det nye? 

18. Luc: Vi har jo to slags kølbåde, H-Både og Ynglinge. Vi satser på at det er overgangsbåde fra jolle til 
kølbåd. Vi vil gerne have studerende, der kan og vil sejle, men som ikke selv har båd. Derved har vi 

en komplet vej fra Optimistjolle til Kølbåde. 

19. Christian Nør Larsen: Dvs. dem der var med sidste år, har mulighed for at komme med. 

20. Luc: Ja 

21. Christian Nør Larsen: Formålet med Ynglinge var jo at opsamle unge fra Junior/jolleafdelingen, der 
så kunne fortsætte med at sejle. Er det fortsat muligt at bruge Ynglinge til dem? 

22. Luc: Ja, Ynglingen er bindeledet. 

23. Kirsten Ahlgren: Sidste år lancerede DS en stor undersøgelse med spørgeskema om Havets 
Motionister. Er der kommet resultater fra dette? Den skulle indeholde mange anbefalinger, som kan 

være relevante for klubberne. 

24. Luc: Vi får rigtigt mange e-mails og DS er ved at være interesseret i den brede masse. Men vi har 
ikke fået noget endnu. Der kommer nok noget. 

25. Anne Larsen: Opklarende spørgsmål: Er det for stor investering at være medlem af DS? Det vil jo 
være meget svært at komme til stævner og lign., hvis ikke vi er medlem. 

26. Luc: Vi har aldrig planlagt at melde os ud, men vi vil gerne fremstå som interesseret i at DS bruger 
mere energi på bredden. F.eks. arbejder 1 ud af 24 ansatte på bredden, og de er ved at miste 
medlemmer. Dette fremgår også af deres beretning. 

27. Søren Pedersen: Hvordan har det kørt med ledsagejoller? Det har været svært for SUP og måske 
handicapafdelingen, når jolleafdelingen brugte alle ledsagebåde. Hvordan ser bestyrelsen på dette? 

28. Sigvart: Spørgsmålet tages op under eventuelt. 

29. Sigvart: Dette afslutter så beretningen. 

 

Beretningen blev taget til efterretning. 

2.3. ANF 

En kort version: 

Luc: En kort orientering. Tal for regnskab mm fremvises (Bør kunne findes på ANF hjemmeside) 

Sigvart: Spørgsmål til ANF. Ingen spørgsmål, vi tager det til efterretning 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år 

Peder Andersen 

1. Det hele er jo fremsendt, så jeg vil ikke læse op. Det bliver derfor en kort gennemgang 

2. Vi har øget tilgang af medlemmer, men vi har mindre bådpladsareal. Dette skyldes at vi flytter 
bådene til pladser, der passer bedre til bådens størrelse. 

3. Kontingentet blev i 2015 nedsat fra 1200 kr. til 900 kr. Vandpladslejen blev nedsat med 10 kr. pr. m2.  

4. I det store og hele har vi fulgt budgettet 
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5. Der er solgt færre brugsrettigheder til stativer end forventet. Flere ønsker at leje. 

6. Samlet set et lille plus og stor kassebeholdning 

7. Sigvart: spørgsmål til regnskab – dette er ikke tilfældet. 

 

Regnskabet er godkendt 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

4.1. Forslag I: Ny grejhal 

Luc fremlagde forslaget og efterfølgende diskussion: 

1. Vi skal have en 180 m2 grejhal – vi mangler plads til det dyre grej, vi har. Vi har en 
principgodkendelse fra kommunen. 

2. Steen Frederiksen: Dejligt projekt, men måske ikke ambitiøst nok? Kan vi friholde for moms, f.eks. 

ved udleje til medlemmer. Og kan budgettet holde? 

3. Peder N. Andersen: Vi har anslået et budget, og vi betragter det som et havnehus, dvs. vi kan 

fratrække momsen, og det bliver til mange penge. Det er planlagt som en rå hal, og med frivillige til 
at bygge, kan vi holde budget. 

4. Preben Vestergaard: Hvorfor ikke indhente tilbud? 

5. Luc: Hvad kommer først? Vi fik først pengene fri fornylig. Vi har en myndighedsgodkendelse, men 
vi har ikke et totalt budget. Vi har vurderet, at 180 m2 er passende. Hallen vil kunne anvendes af 

private i kortere perioder. Vi skal bare have accept fra Generalforsamlingen for at kunne komme 

videre. 

6. Preben Vestergaard: Jeg er enig i, at en mindre afvigelser ikke betyder noget. 

7. Sigvart: Samlet budget er 200.000 kr. ex. moms. 

8. Luc: 200.000 plus moms er vores bud, ellers må vi vende tilbage til generalforsamlingen. Men det er 
uheldigt, hvis generalforsamlingen skal involveres i mindre ting. 

9. Peder: Vi er faktisk ret gode til at lægge budgetter og holde dem. De sneste år har vist, at vi holder, 
hvad vi siger i bestyrelsessammenhæng. 

10. Sigvart: Dvs. budget er ca. 200.000 kr. ex. moms 

11. Mads Christiansen: Kan klubbens RIB joller mm. komme ind i hallen? 

12. Luc: som udgangspunkt ja, men det hele skal aftales med de ansvarlige udvalgsledere – men det skal 
nok give luft andre steder.  

13. Kirsten: Bemærk at der i det udsendte forslag var budgetteret med 150.000 kr. ex. moms. 

 

Godkendt ved afstemning 

 

4.2. Forslag II, IV og V: 

Afstemningen om vedtægtsændringer fulgte følgende: 

1. Sigvart konkluderede, at der er 380 stemmeberettigede medlemmer A.S (kontingent betalt inden 15. 
december 2014). Der er i alt 149 stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen på 

dette tidspunkt af aftenen. Dermed er forsamlingen beslutningsdygtig, når der stemmes om 
vedtægtsændringer. For at et forslag kan vedtages kræves således, at 2/3 af de tilstedeværende - altså 

100, stemmer for. 

2. Sigvart: vi skal have nedsat et stemmeudvalg. 4 personer blev valgt. 
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3. Peder: Vi har sat de to forslag op i 2 kolonner og vi tager dem en for en. 

4. Kirsten Ahlgren: Jeg vil gerne have de behandles samtidigt. 

5. Sigvart: Enig, det gør vi også  

6. Kirsten Ahlgren: Vi er en gruppe medlemmer, som på baggrund af det forslag bestyrelsen lagde på 
hjemmesiden i november følte os nødsaget til at komme med et andet forslag. Vores forslag blev 

indsendt til bestyrelsen 1. februar 2016. Den 1. marts har bestyrelsen så lagt deres reviderede forslag 
på hjemmesiden, og da jeg kan se, at det lægger sig meget tæt op af vores, forventer jeg, vi hurtigt 

kan komme igennem de mange vedtægtsforslag. Men jeg beder om, at vores forslag ikke bliver 

betragtet som sekundært. 

7. Sigvart: Vi tager dem en for en og med det mest yderligtgående først. 

 

Herefter blev de enkelte paragraffer gået igennem: 

 

§ 3 Medlemskab af organisationer og foreninger 

Tilføjes: ANF, Aalborg Nørresundby Fritidshavne  Vedtaget 

Ny § 3 Medlemskab af organisationer og foreninger 

Klubben er medlem af 

• ANF, Aalborg Nørresundby Fritidshavne 

• Dansk Sejlunion og dermed af Dansk Idrætsforbund og er undergivet disse organisationers vedtægter og bestemmelser. 

• SIFA. 

•  Frihavnsordningen 

•  Danske Tursejlere 

 

§ 4: Optagelse af medlemmer 

En mindre diskussion: 

1. Peder begrunder at studerende kan komme med 

2. Mads C: får de så stemmeret? 

3. Peder: Det behandler vi senere 

4. Christian Nør Larsen: skal alle ikke behandles ens mht. uddannelse 

5. Peder: Jo og det er også det der står, stemmeret er p.t. kun for aktive. Det behandles senere 

6. Kirsten: Sproglig rettelse: “studie-medlem” bør rettes til “studerende med gyldigt studiekort” - OK 

7. Et medlem: Skal der fremvises studiekort hvert år? 

8. Peder: ja men det kan klares administrativt, ingen grund til detaljerne i vedtægterne 

 

Klubben består af: 

Første punkt ændres til: Aktive medlemmer, der er fartøjsejere samt deres ægtefælle / samlever Vedtaget 

Nyt punkt: Studerende med gyldigt studiekort 

Vedtaget 

I sidste afsnit ændres “underskrive et ansøgningsskema” til “udfylde et ansøgningsskema” 

Vedtaget 

Ny § 4 Optagelse af medlemmer 

Klubben består af: 

• Aktive medlemmer og deres ægtefælle/samlever, der er fartøjsejere. 

• Aktive medlemmer i øvrigt, der ønsker at støtte klubben og være medbestemmende om klubbens forhold. 
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• Passive medlemmer, der ikke deltager aktivt, men gennem et mindre kontingent ønsker at støtte klubben. 

• Juniormedlemmer (medlemmer mellem 8 og 17 år). Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra 
forældre/værge. 

• Ungdomsmedlemmer (18 – 25 år) 

• Handicapmedlemmer 

• Gæstemedlemmer (kan kun tegnes for ét år ad gangen) 

• Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen. Udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion 

på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har samme rettigheder som aktive medlemmer. 

 

For at kunne optages som medlem skal ansøgeren udfylde et ansøgningsskema samt betale et indskud, hvis størrelse 

fastsættes af generalforsamlingen. Ethvert medlem tildeles et fortløbende medlemsnummer, således at et medlem, der er 
indmeldt senere end et andet medlem, altid har højere medlemsnummer. I tilfælde af et medlems død kan eventuel 
ægtefælle/samlever bibeholde medlemsnummer og samme rettigheder, som afdøde havde opnået i henhold til vedtægterne. 

 

§ 5: Kontingent 

“Vandpladsleje” ændres til “Pladsleje” 

“Strafgebyr” ændres til “Rykkergebyr” 

Ny tekst: Et medlem, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan ikke optages på ny som medlem, 
før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 

Vedtaget 
Ny § 5 Kontingent / Pladsleje 

Kontingent til sejlklubben godkendes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Kontingentet 

opkræves helårligt forud. Hvis et medlem undlader at betale kontingent eller pladsleje inden fastsat 
frist, skal vedkommende have tilsendt en rykkerskrivelse. Er der herefter ikke betalt kontingent eller 

pladsleje efter senest 14 dage, betragtes medlemmet som udmeldt og retten til evt. vandplads og 

landplads fortabes. Bestyrelsen fastsætter rykkergebyr. 
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem, før 

vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 

Ethvert medlem har pligt til at sikre, at klubben er bekendt med medlemmets aktuelle adresse, 
telefonnummer samt e-mail adresse.  

 

§ 6: Udmeldelse / Eksklusion 

En mindre diskussion: 

1. Sigvart: Er de to forslag ens? 

2. Kirsten: ja, næsten, men: ” skal meldes skriftligt til administrator”. “Administrator” er måske et 
flygtigt begreb, bedre at bruge ”klubben”. 

3. Peder: Mener at administrator er mere præcist. 

4. Sigvart: Måske klubbens kontor? 

5. Luc: Forslag: Klubbens Administration. 

 

Vedtaget 

Ny § 6 Udmeldelse / eksklusion 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens administration senest 1. marts. Medlemmet har krav på en 
skriftlig bekræftelse. 
En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, når ganske særlige forhold giver anledning dertil. Det pågældende medlem 
skal have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 
Når en sådan beslutning er truffet af bestyrelsen, underrettes den pågældende ved anbefalet brev og opfordres samtidigt til 
at udmelde sig af klubben. Sker denne udmeldelse ikke inden 10 dage, bekendtgøres eksklusionen ved opslag i klubhuset. 
Eksklusionen træder i kraft fra den dag, opslaget er sket. Det ekskluderede medlem har ret til at indanke afgørelsen på 
førstkommende ordinære generalforsamling, men har i øvrigt ikke adgang til klubben i perioden indtil denne 
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generalforsamling. Såfremt bestyrelsens beslutning om eksklusion ikke godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
på generalforsamlingen, er eksklusionen af det pågældende medlem ophævet. 

 

§ 7: Ordinær generalforsamling 

FORSLAG: “Budget for det kommende år” - ændres til “Budget for indeværende år” 

FORSLAG: Æresmedlemmer, ungdomsmedlemmer, studiemedlemmer og handicapmedlemmer over 18 år 

har stemmeret 

FORSLAG: Nyt afsnit: “Medlemmer, der har stemmeret ifølge vedtægterne og som ikke har momspligtig 

vandplads/landplads til båd/jolle i Marina Fjord, har ikke stemmeret til havnerelaterede forslag” 

En større diskussion: 

1. Kirsten: Det er jo en radikal ændring at ændre budgettet til “indeværende år”. Vi skulle i dag have set 

budget for 2017, i stedet ser vi 2016. Det nytter ikke at skulle tage stilling til noget der allerede har 
kørt i 3 mdr. Det er forkert. 

2. Sigvart: tja 

3. Peder: ja, men ændringen er for at præcisere, det er indeværende år. Vi kan ikke lægge et budget for 
året efter – det vil være umuligt. Hvis vi vil det, så skal vi flytte GF til efterår. 

4. Peder: Kun de aktive har stemmeret, dvs. junior, handicappede mf. har ikke stemmeret p.t. 

5. Luc: Forslag: Handicappede ændres til Handicapmedlemmer 

6. Christian Nør Larsen: kunne man ikke ændre definitionen af Aktive til at inkludere alle grupper, der 
skal have stemmeret 

7. Peder: Vigtigt at man kan forstå hvad vi måtte vedtage. Desuden er medlemsskabet som Aktiv med i 

vores administrationssystem. 

8. Luc: Vi bruger det som DS kalder medlemmerne (altså Aktive) 

9. Et medlem: Studiemedlemmer skal de også med her? 

10. Peder: Ja, det var overset, og studiemedlem gælder over 25 år 

11. Peder: forklarer sidste del af §7, vi skal have styr på at det er medlemmerne der har vandplads, der 
styrer vandareal-relevante ting. Ellers kan det nemt blive som i Asaa, hvor andre grupper ”overtager” 

havnen. Derfor indbygget et ”værn” mod at dette sker. 

12. Et medlem: Bådfællesskab, hvordan skal det håndteres? 

13. Peder: alle medlemmer, dvs. alle er aktive, så alle har stemmeret. Bemærk at efterfølgende ikke er 
tilfældet – slettes! MEN den nye regel vil det kun give en stemme pr. båd 

14. Preben: Bør det ikke stå eksplicit? 

15. Luc: Intentionen er at sikre, at det er bådejere, der har stemmeret – også i anliggende med havnen. 

16. Morten: Men kan det ikke give problemer, hvis mange slår sig sammen 

17. Luc: Man kan f.eks. ikke have 100 medejere i en båd 

18. Sigvart: Måske indføre i havnereglement at max 5 kan eje en båd i fællesskab? 

19. Preben: dvs. hvis f.eks. begge ægtefæller er aktive så har de to stemmer? 

20. Luc: Ja 

21. Kirsten: Hvordan defineres ”havnerelateret”? 

22. Peder: svært at få alt med i vedtægterne 

23. Steen Frederiksen: Måske vi skal have en vejledning til vedtægterne – de bliver komplicerede? 

24. Søren Pedersen: Hvad bliver grænsen for antal medlemmer der kan stemme per båd? 

25. Sigvart: vi kan ikke styre alt 

26. Luc: Vi kan ikke styre det her, så bådfællesskaber skal godkendes af BS og det må være godt nok. 
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27. Kirsten: Lift, opstillingspladser, masteskur mm - er det så havnerelateret?  

28. Luc: Havnerelateret er nemt nok. Kassereren styrer det med hård hånd- omfattes af momsreglerne. 

29. Steen Frederiksen: Det er måske ikke helt gennemarbejdet, skulle vi udsætte det et år? 

30. Sigvart: vi kan jo indarbejde det nu og så evt. ændre det senere?  Derudover kan et havnereglement 
styre det 

31. “forgangne år” rettes til “foregående år. 

 

Vedtaget 

Ny § 7 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes 
hvert år i marts måned, varsles med mindst 6 ugers varsel pr. e-mail, på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset. Indkaldelse 

til generalforsamling er tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse. Indkaldelsen indeholder 
dagsorden, skriftlige beretninger, indkomne forslag samt klubbens regnskab for det forgangne og budget for indeværende år. 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. 
Stemmeret har aktive medlemmer og ægtefælle/samlever med én stemme tilsammen, denne stemmeret kan udøves af begge 
parter. 

Stemmeret forudsætter, at medlemmet ikke er i restance, og at medlemskabet har bestået i mindst tre måneder forud for 

generalforsamlingen. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan medbringe en fuldmagt 
fra et andet medlem. Fuldmagten afleveres til dirigenten inden der stemmes. 

 

§ 8 Dagsorden 

FORSLAG: “kommende år” rettes til “indeværende år” og “forløbene år” rettes til “foregående år” Vedtaget 

 

Ny § 8 Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 1) Valg af dirigent. 

 2) Bestyrelsens beretning for det foregående år. 

 3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det foregående år. 

 4) Behandling af indkomne forslag. 

 5) Fastsættelse af indskud og kontingent for indeværende år. 

 6) Fremlæggelse og godkendelse af budget for det indeværende år. 

 7) Valg af formand (lige år). 

 8) Valg af kasserer (ulige år) 

 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 10) Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 

 11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

 12) Eventuelt 

 

§ 10 Generalforsamlingernes ledelse mv. 

Sigvart: Egentligt ingen ændringer, men fejl i § numrene. Der er en fejl, der skal rettes - to forkerte numre. 

Peder: Det retter vi! 

Ny § 10 Generalforsamlingernes ledelse 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 6, 22 og 24. Dirigenten bestemmer 
afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra mindst ét stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå̊ skriftligt, 
ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå̊ skriftligt. Der tages referat af generalforsamlingen, som godkendes af 
dirigenten. 

 

§11 Bestyrelsen 
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FORSLAG: “på vand udgår”  

Vedtaget 

Ny §11 Bestyrelsen 

Bestyrelsen skal varetage medlemmernes interesser og repræsentere klubben i alle forhold. Dens beslutninger og handlinger 

forpligter klubben. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, inkl. formand og kasserer, valgt for 2 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. Skriftlig afstemning finder sted, når der er flere kandidater, end der skal vælges. Bestyrelsen vælges 
blandt klubbens aktive medlemmer, og således at mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er fartøjsejere med vandplads. Kun 
den ene part i et fælles medlemskab (ægtefælle/samlever) kan vælges til bestyrelsen i samme periode. Bestyrelsen afgår 
skiftevis med 4 og 5 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, Intet 
bestyrelsesmedlem har stemmeret i sager, der direkte angår vedkommende selv. 

 

§12 Bestyrelsens konstituering og forretningsorden 

FORSLAG: Bestyrelsen udfærdiger et havnereglement for de fartøjer, der har vandplads og eller landplads i 
Aalborg Sejlklubs område. 

 

Kirsten: hvad er der blevet af flagreglement? Er det så indbygget i havnereglementet? 

Peder: det skal med i havnereglementet 

Sigvart: Kræver nok lidt redigering 

Vedtaget 

Ny § 12 Bestyrelsens konstituering og forretningsorden 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og 

fartøjsinspektør. Øvrige bestyrelsesposter fordeles efter opgaver. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og 
udarbejder detaljerede funktionsbeskrivelser for de enkelte bestyrelsesmedlemmer og de nedsatte udvalg. Bestyrelsen 
udfærdiger regler for udvalgene. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst én gang hver anden måned. Bestyrelsesmøderne 
indkaldes ifølge forretningsorden. Bestyrelsen udfærdiger havnereglement for de fartøjer, der har vandplads i Aalborg 
Sejlklubs område. 

 

§ 13 Tegning af klubben 

Vedtaget 

Ny § 13 Tegning af klubben 

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Kun bestyrelsesmedlemmer kan indgå aftaler, der er bindende for klubben og kun inden for deres definerede ansvarsområde. 
Bindingen skal ligge inden for budgetrammen i funktionsperioden. 

 

§ 16 Sekretær 

Forslag: “Forretningsudvalg” udgår 

Forslag: Referater lægges samtidig på klubbens hjemmeside 

Vedtaget 

Ny § 16 Sekretær 

Sekretæren tager referat af alle møder i bestyrelsen og forretningsudvalg og sørger for, at referaterne udsendes til alle 
bestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter mødets afholdelse. Sekretæren tager ligeledes referat på generalforsamlingen og 

samler alle referater i klubbens arkiv. Referatet lægges samtidig på klubbens hjemmeside. 

 

§ 17 Kasserer, regnskab og revision 

Peder: Vi kan tilsluttet os Kirstens forslag. Der er en enkelt forskel: Aalborg kommune. 

Vedtaget 

Ny § 17 Kasserer, regnskab og revision 
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Kassererens ansvarsområde er klubbens økonomi herunder medlemslister, årsregnskab og budgetter, betaling af anviste 

regninger, prisliste for havnedriften og for klubdriften, opkrævninger i henhold til bestyrelsens prisliste samt indberetninger 
til Aalborg Kommune og Dansk Sejlunion. 

Revisorerne reviderer regnskabet og giver kassereren lejlighed til at ytre sig om revisionsanmærkninger, inden disse med 

regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Årsregnskabet vedhæftet indkaldelse til den ordinære 
generalforsamling skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Kassereren udarbejder i 
samråd med den øvrige bestyrelse klubbens budget. 

 

§ 18 Fartøjsinspektør 

”Ansvarsområde” står der i Kirstens forslag. Det er OK 

Peder: Præcisering af at havnereglement skal følges. 

Vedtaget 

Ny § 18 Fartøjsinspektør 

Fartøjsinspektørens ansvarsområde omfatter, at der udarbejdes en plan over fartøjernes vand- og landpladser. 

Planen for vandpladserne skal være tilgængelig senest 1. april. 

Klubbens medlemmer skal følge fartøjsinspektørens anvisninger, der gives på baggrund af klubbens reglementer. 

 

§ 19 Klubbens midler 

Peder: Der bliver begrænsning på, hvad en bestyrelse kan gøre. Det er OK, men vi vil gerne have fjernet 
mulighed for obligationer. 

Kirsten: OK at obligationer udgår 

Vedtaget 

Ny § 19 Klubbens midler 

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse og afvikling af lån over 100.000 kr., skal 
sagen fremlægges for og godkendes af generalforsamlingen.  

Bestyrelsen kan indgå aftaler om køb og salg af løsøre. 

Der kan ikke på klubbens vegne indgås kautionsforpligtelser. Klubbens midler skal være anbragt på konti i pengeinstitutter, 
fordelt i portioner, der sikrer, at midlerne ikke tabes ved evt. konkurs i et pengeinstitut. Alle klubbens indtægter skal indgå 
via disse konti. 

 

§ 24 Tildeling af vandpladser 

Mindre diskussion: 

1. Peder: Rart at medlemmer har input og vi kan mødes, har givet et klart bedre oplæg, når nogle 
medlemmer gør et større arbejde. 

2. Vi retter div. stavefejl 

3. Kirsten: er anciennitet og medlemsnummer det samme? 

4. Peder: OK vi skrotter det ene (anciennitet) 

5. Karen D. Rødkær: Præcisering af ”i særlige tilfælde…” 

6. Peder: Man får tildelt vandplads en gang om året og så vidt muligt beholder man sin vandplads, men 
der kan være særlige tilfælde, hvor vi er nødt til at flytte båden. 

7. Sigvart: er det nogensinde sket? 

8. Peder: nej, så vidt vides ikke 

9. Steen: Det er vel altid BS der bestemmer, om nogen skal flyttes. Teksten bør rettes til 

Vedtaget 

Ny § 24 Tildeling af vandpladser 

Vandpladser i Aalborg Sejlklubs havneområde fordeles efter følgende retningslinjer: 

• Vandplads tildeles for ét år ad gangen 
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• Tildelt vandplads overgår automatisk til det efterfølgende år. 

• Ændringsønsker skal meddeles til administrationen senest ved 

• opkrævning af vandpladslejen. Ved senere ændring kan der opkræves gebyr, som fastsættes af bestyrelsen. 

• Ledige pladser tildeles efter medlemsnummer, hvis der er flere ansøgere om samme ledige plads. 

Af hensyn til optimal udnyttelse af vandarealerne med hensyn til dybde, bredde og længde kan 

administrationen i samarbejde med medlemmet tildele medlemmet en ny vandplads. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen efter indhentning af synspunkter træffe beslutning om flytning. 

Fartøjers total længde inkl. stævnbeslag mm. eller påhænget bad/jolle, må ikke overstige vandpladsens overalt længde 

Bestyrelsen kan dispensere, så̊ båden inkl. udstyr, stævnbeslag samt påhænget båd/jolle overstiger længden på vandpladsen. 

Ved flydebroer må bådens længde og vægt ikke overskride leverandørens godkendelser. 

 

§ 25 Beregning af vandplads-/landpladsleje 

Forslag III på dagsordenen er nu i spil. 

Forslag:  

1. Peder: forklarer forslaget (forslagsstiller Gunnar Munk Jørgensen er ikke tilstede i salen lige nu). 
Bestyrelsen er ikke enig i forslaget, vi mener, at det nuværende er mest retfærdigt. 

2. Luc: Det er kun 2 klubber der afregner efter vandareal. De andre afregner som vi gør. Det er ikke 
noget som ANF blander sig i. Vi synes, at en given båd skal koste det samme, lige meget hvor den 

ligger. Men hvis man selv vil vælge en større plads, kan man det. Så betaler man efter prislisten for 

ekstra vandareal. 

3. Gunnar Munk Jørgensen: Forslaget er opstået i forbindelse med snak om udmeldelse af ANF. Den 
nuværende beregningsmåde kan give nogle gnidninger, og det har krævet, at i hvert fald et medlem 

er blevet tvangsflyttet. Derfor forslag om at man kan vælge plads selv, og så betale for det. Dette vil 

også være en forenkling for kassereren. 

4. Søren Pedersen: Kan godt følge forslaget. Det vil måske afskrække nogen? Den måde vi gør det nu 
er retfærdig.  

5. Luc: Har ikke noget med ANF at gøre. Det er båden, der afgør prisen, ikke pladsen. Jeg vil anbefale, 
at vi fastholder, det vi har nu. 

6. Sigvart: Vi skrider til afstemning. 16 -17 medlemmer stemmer for. Det betyder, at forslaget er 

nedstemt.  

Forslag III er IKKE vedtaget 

 

Herefter drøftelse af forslag til ændring af § 25 Beregning af Vandplads-/landpladsleje 

1. Kirsten: Hvis en båd har ekstra udstyr (stævnbeslag, badeplatform mv.), hvad betyder det så? 
Tillægges det så længden på båden, og er det kun, hvis man skal bruge en større vandplads. 

2. Peder: Korrekt, hvis man bygger på båden, så den kræver en større vandplads, så kan man risikere at 
skulle betale ekstra på en ny plads. 

3. To stemmer imod 

Vedtaget 

Ny § 25 Beregning af Vandplads-/landpladsleje 

Over for medlemmerne opkræves vandpladslejen pr. m2 båd, ved at gange største skroglængde med største skrogbredde. For landplads uden 

vandplads fastsætter bestyrelsen den årlige afgift. Taksterne pr. m2 båd godkendes årligt af generalforsamlingen via budgettet. 

Vandpladslejen/landpladslejen skal gå til betaling af havnens drift. 

Kræves der større vandplads på grund af påbygget stævnbeslag mm. eller fastmonteret båd/jolle tillægges dette overalt længden på båden. 

 

Det betyder, at § 26 Vandpladsens størrelse udgår  
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§ 26 Stativer / løftevogne 

Dette er forslag til en helt ny paragraf. 

Diskussion: 

1. Peter Jacobsen: Vi er nogle, der står i den grønne hal, og efter vi har indført nye stativer, har vi dog 
beholdt vores bådvogne. Vi har fået at vide, at vi selv skal køre til og fra liften og det er OK. Men vi 

har også fået at vide, at vi fremadrettet ikke må vi lade bådvogne gå videre til andre nye i hallen. Jeg 
foreslår, at haller er undtaget, eller at vi har permanent lov til at lade vogne gå videre. 

2. Peder: Vi har taget højde for det i forslaget. Vi har givet lov til specialvogn, fordi det falder under 
det. Ja og det er ikke alle, der selv kører bådene ned, ofte er det havnefogeden, der kører. Vi bør 

fastholde at over tid kommer flest mulige over på det nye – også ad hensyn til økonomien i det nye 

system. 

3. Peter: Jeg ikke helt tilfreds med forslaget. Det principielle er i orden, men i haller er det ikke 
rimeligt. 

4. Sigvart: Er det nødvendigt at være så restriktiv? 

5. Robert: Det må da også være en besparelse for klubben, når vi selv kører ned med båden. 

6. Luc: Der har i BS være optræk til at have A og B medlemmer. Sekretær (Michael) mener den 
opdeling er på vej og det er uheldigt. Hvorfor skal der være forskel, blot fordi man har hal? Vi skal 

helst ikke have forskel på A og B. Vi skal passe på, ikke at gøre en stor sag ud af noget, der kan 
klares via dispensation. Derfor fastholder vi forslaget. 

7. Chris: Det er ikke rimeligt at tage ”udeliggerne” som gidsler. Vi mistede værdien i vores stativer, da 
det blev besluttet at vi ALLE skulle overgå til det nye system. Det er slet ikke rimeligt, at hallernes 

stativer så undtages for reglen. Hvorfor skal der være den forskel? 

8. Robert: Store hal er lidt speciel, fordi vi skal flytte ganske meget rundt. Det kan vi selv gøre nu med 
vores traktor. 

9. Sonja: Specielle vogne: fordi definitionen af specielle vogne er indeholdt og dermed undtaget, 

hvilket vel er ok. 

10. Steen Frederiksen: Prisen er vel ikke afgørende for det? 

11. Luc: Men det hele skal vedligeholdes 

12. Et medlem: Båd på trailer kan ikke flyttes via transportsystemet? 

13. Robert: Er I villige til at flytte de både der står forrest i hallen? 

14. Luc: Ja det gør vi også på land, så ja selvfølgeligt, ikke noget nyt der.  

15. Søren Pedersen: Klubben skal have meget stor ros for det nye system, det virker bare. Det kan aldrig 

blive klubbens problem at flytte rundt på alt andet end mobile stativer. 

16. Sigvart: Vi skal videre, og det billigste for klubben må jo altid være at dem der står på egen vogn i 
hallen selv kører ned til liften. 

17. Sigvart: Hvem stemmer imod: ca. 37-40 imod 

18. Sigvart: Hvem undlader at stemme: 25 undlader at stemme 

19. Sigvart: Det betyder, at max. 84 stemmer er for forslaget 

Forslaget er nedstemt 

Der er således ikke en paragraf i vedtægterne om stativer og løftevogne. 

 

§ 27 Begrænsning af retten til vandplads 

Vedtaget 

Ny § 27 Begrænsning af retten til vandplads 
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Hvis en båd ejes i selskabsform eller i fællesskab skal alle ejere/brugere være aktiv medlem af Aalborg Sejlklub. Det skal 

klart fremgå̊ af ansøgningsskemaet om vandplads, hvem der er medejer/bruger af fartøjet. Vandplads- og landpladslejen 
opkræves kun hos én af ejerne. Aalborg Sejlklubs bestyrelse kan når som helst kræve dokumentation for et fartøjs 
ejerforhold/brugerforhold, ligesom enhver ændring af ejer/brugerforholdene omgående skal meddeles skriftligt til 
administrationen. Er ejeren af et fartøj gift/samlevende, betragtes de to ægtefæller/samlevere som én ejer i relation til 
reglerne i denne paragraf. Vandplads med erhvervsmæssigt øjemed skal godkendes af bestyrelsen og gælder kun for ét år ad 
gangen. Fartøjsejeren må kun anvende vandpladsen til det fartøj, der er anmeldt på vandpladsansøgningen. Ved fartøjsskift 
skal administrationen underrettes. 

 

§ 29 Fartøjets navn og tilhørsforhold  

Ordet ”jolle” udgår 

Vedtaget 

Ny § 29 Fartøjets navn og tilhørsforhold 

Ethvert fartøj, der har vand- eller landplads i Marina Fjordparken skal være forsynet med gyldigt plads/årsmærke. Endvidere 

skal fartøjer, der er i vandet og rigget, føre Aalborg Sejlklubs stander i overensstemmelse med gældende flagreglement. 

Aktive medlemmer uden bådplads kan i forbindelse med længere sejltogter købe og føre Aalborg Sejlklubs stander. 

 

§ 31 Andelsforeninger 

Dette er en ny paragraf 

Diskussion: 

1. Kirsten Ahlgren: Vi skal tage Bestyrelsens forslag først - det er det mest vidtrækkende. 

2. Preben Vestergaard: Det undrer mig, at denne paragraf er blevet så stor. Bestyrelsens opdrag om at få 

andelsforeningsbegrebet ind i vedtægterne, er jo blevet til en hel brugsaftale. Alt det hører slet ikke 
hjemme i vedtægterne. 

3. Hans J. Christensen: Jeg er enig med Preben. Kirstens forslag er kort og præcist. Det handler om at 
få Andelsforeningerne ind i vedtægten, så jeg anbefaler det korte forslag. 

4. Sigvart: Jeg kunne måske godt stemme for bestyrelsens forslag, men så længe så meget er uafklaret, 
vil jeg ikke gøre det. 

 

Pause på 15 minutter 

 

Generalforsamlingen genoptages 

 

Sigvart: Bestyrelsen vil gerne at hvert enkelt afsnit drøftes og bringes til afstemning. 

1. Preben Vestergaard: Hvorfor skal det tages sætning for sætning? 

2. Sigvart: For eksempel: sætning 1 er måske ok 

3. Luc: Når vi skal arbejde videre med det, skal vi have noget input. Det er jo hele ideen i at gøre det på 
den her måde, så skal vi nok arbejde med det. Så vi vil gerne prøve det. 

4. Steen Frederiksen: Fint nok at tage det punkt for punkt, men det må være EN afstemning til sidst 

5. Kristian ?: Men man kan vel ikke drøfte det hele generelt, måske bedre bare at tage de specielle ting? 

6. Luc: Der er TO tekster, bestyrelsens og Kirstens mfl.  Vigtigt at forskellen kan ses. 

7. Hans Jørn Christensen: Det er Generalforsamlingen, der bestemmer, hvordan forslaget skal drøftes. 
Måske man skal spørge generalforsamlingen. Jeg mener, at bestyrelsens oplæg hører hjemme i en 

brugsaftale og ikke i vores vedtægter. Det bør sættes til afstemning nu. 

8. Sigvart: Enig, vi sætter til afstemning, om vi skal gå igennem BS forslaget afsnit for afsnit, eller vi 
forkaster det hele. 
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Generalforsamlingen afviste at gå gennem forslaget afsnit for afsnit. 

 

Luc: Så trækker bestyrelsen forslaget. 

 

Forslag fremsendt af Kirsten Ahlgren mfl. sættes til afstemning 

Vedtaget 

Ny § 31 Andelsforeninger 

Til at etablere, drive og vedligeholde Bådhaller, Jollehuse, Grejhuse og lignende havne- og klubrelaterede anlæg, kan 
bestyrelsen godkende, at der blandt klubbens medlemmer dannes andelsforeninger under Aalborg Sejlklub. 
En andelsforenings vedtægter og senere ændringer heri skal godkendes af Aalborg Sejlklubs bestyrelse. 

 

Herefter sættes de samlede forslag til vedtægtsændringer til afstemning 

Vedtaget 

 

4.3. Forslag IV, vi skal forblive i ANF, fra Gunnar mf. 

Sigvart: læser forslaget op 

1. Luc: Vi anbefaler ikke forslaget, der er fakta fejl. Vi ER medlem af ANF. Vi har også samarbejde i 
ANF, og brugsaftale af 2012 er ok. Så i princippet er det ok, men det er egentligt ikke noget nyt. 

2. Sigvart: vi er jo medlem af ANF. Det er vigtigt, at vi sender bestyrelsen afsted med åbent hjerte. Jeg 
har læst materialet inkl. det omkring mere demokrati i ANF. Man bør læse alt materiale, og jeg 
stemmer imod. 

Afstemning: Ca. 27 stemmer for og mange flere imod. 

Forslaget er IKKE vedtaget. 

 

 

5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende år 

1. Peder: Fremlægger sit oplæg 

2. Preben: Dengang vi byggede klubhuset havde vi samme dirigent, og han lovede at nedsætter 

kontingentet med 175 kr., når vi er færdige med lånet. 

3. Peder: vi har tidligere nedsat kontingentet fra 1600 til 900, så vi er langt foran. 

Indskud og kontingent godkendt. 

Bemærk, at det er indeværende års indskud og kontingent, der er godkendt. 

 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år 

Diskussion: 

1. Peder: Vi kører efter samme princip som i 2015 og forudser et mindre underskud på 30.000 kr. 

2. Jan Skall Sørensen: Jeg kan se på budgettet, at vi er beskåret i Junior- Jolleafdelingen. Vi har nogle 
ungdomsinstruktører og kan se, at en er pillet fra. Vi har behov for minimum 2 instruktører på 

vandet, dvs. minimum 3 i alt inkl.1 reserve. Jeg opfordrer til en snak med den kommende 
juniorleder, også mht. Sikkerhedsprojektet. 

3. Peder: Det er ikke 4-5.000 fra eller til, der er afgørende. Budgettet er sammensat for hver enkelt 
afdeling, men der er plads til ændringer, og budgetter gås igennem, når en ny bestyrelse tiltræder. 
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4. Erik Nød: for 2 år siden spurgte jeg om nedskæringer lå fast. Peder sagde, budgettet ligger fast og 
skal holdes. 

5. Peder: Ja budget skal holdes, men det er det overordnede budget, der skal holdes, og det lykkes 
normalt. 

6. Luc: Vi bruger 70.000 kr. til ungdomsafdelingerne. Vi kan ikke bare bruge løs, men vil gerne have 
flere indtægter og dermed flere aktiviteter. Om det er er 75 eller 80.000 er ikke så afgørende, men 

pengene skal findes og vi SKAL have repræsentanter ind på posten. Sikkerhed er ansvarlige hjælpere 
og ikke kun trænere. Vi GÅR ind for sikkerhed 

7. Jan Skall Sørensen: Det kan du ikke være bekendt. Jeg kan stå 100% inde for sikkerheden og de 
trænere vi har. De bruger rigtigt mange timer, så de viser et stort arrangement. Jeg forstår godt 

budget og underskud, og så skal der findes nogle penge, men jolleafdelingen hænger på 

ledsagebådene, og vi hænger på det hele. 

8. Luc: Sikkerhed var mit input, ikke om indsatsen – som helt sikkert er helt i top! Vigtigt at sikre 

fordeling af omkostninger, men det kræver administration - hvem bruger bådene og hvem betaler for 
det. 

9. Erik Nød: Jeg har ikke forstand på budgetter mm. Hvad taler vi om? Budget er udtryk for hensigt, og 
jeg synes, at vi skal udtrykke ønske om flere penge til Junior- og Jolleafdelingen. 

10. Sigvart: Jeg har hørt det her mange gange igennem tiden, men det kommer også an på, hvor mange 
der er med i junior- og jolleafdelingen.  

11. Luc: Forslag som ikke er fremsendt forud, kan ikke behandles. Men omlægning kan selvfølgelig 
tages med fremover. 

12. Et medlem: Jeg synes, det er et vigtigt emne og vigtigt med god ånd omkring det. Kan kun være 
vigtigt med investering. 

13. Kirsten: Et voksent aktiv medlem kan have to børn gratis med i juniorafdelingen, men hvor konteres 
den voksnes kontingent? 

14. Peder: Aktive medlemmers kontingent tilgår driften og ikke Junior- Jolleafdelingen. Kontingenter fra 
juniorer går direkte til afdelingen. 

 

Budget vedtaget med meget stort flertal. 

Bemærk, at det er indeværende års indskud og kontingent, der er godkendt. 

 

7. Valg af formand 

Luc er på valg 

Henry: Jeg vil gerne foreslå Luc som formand igen, der er mange projekter der skal gøres færdigt, har været 

en god formand og tager et meget stort slæb i klubben 

Sigvart: Er der andre forslag? 

Et medlem: Jeg har en forventning om at kandidater er kendt inden generalforsamlingen. 

Luc valgt uden modkandidat 

 

8. Valg af kasserer 

Ikke på valg 

 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Luc: Tak for tilliden. Bestyrelsen vil gerne opstille 5 nye til valg til bestyrelsen. 
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Luc oplister kandidaterne 

a. Søren Bak Rasmussen 

b. Christian Steffensen 

c. Jakob Maquard 

d. Palle Klith 

e. Hans Jørgen Simoni 

Sigvart: er der andre forslag? 

Kirsten: Som jeg kan læse bestyrelsens referat fra januar måned, kan jeg se, at Christian Steffensen var ikke 

medlem på det tidspunkt? Vil det sige at 3 måneders reglen ikke kan overholdes? 

Peder: Han er indmeldt den 1. december 2015. Det er ikke sikkert referatet er korrekt. 

 

Der er ikke andre forslag. De 5 er valgt uden modkandidater - 1 medlem er kun valgt for 1 år, dette afgøres 
af bestyrelsen. 

Andre kommentarer: 

1. Bemærk at en er på valg om 1 år og resten er på valg om 2 år 

2. Christian Nør Larsen: jeg læser politik på universitetet, og jeg synes, det er kommunistiske tilstande 
og udemokratisk, at man ikke kan stille op, og synes ikke, det er i orden, at bestyrelsen selv vælger, 

hvem de vil opstille. Det vil være bedre, hvis hver enkelt kandidat selv melder og præsentere sig 

selv. 

3. Sigvart: Tak for belæringen, men nu er det normalt sådan i foreninger, at bestyrelsen har et ansvar for 

at sikre kontinuitet og derfor skal sikre, at der rent faktisk er nogen, der stiller op. Det står jo enhver 
frit for at opstille kandidater. 

4. Søren Bak Rasmussen, vi kom til AS sidste år. Der er sket gode ting, sejler i Lady Dorte, motorbåd 
på bro 9. 

5. Christian Steffensen: Jeg har overtaget WEB-master posten, men har ikke egen båd. 

6. Jacob Maquard: Kom i klubben for to år siden. Jeg er del af juniorafdelingen og synes, det er 
spændende og sjovt. 

7. Palle Klith, jeg har været fartøjsinspektør i tre år. 

8. Hans Jørgen Simoni, de fleste kender mig, og undervisning er vigtigt, og vi kører på tredje år med 
duelighedsprøve, pt. 22 elever. 

 

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår: 

Michael Andressen, fraværende - Instruktør i Sejlerskolen og Kølbådsafdelingen. 

Claes Strue, har været her siden 1993 og er i havneudvalget og er del af onsdagholdet 

Søren Hansen: har været her mange år og vil gerne vil være tredje suppleant 

 De tre er valgt 

 

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår: 

Peter Jacobsen  

Henning Bæk 

Der er ikke andre forslag, så de er valgt. 
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Der bliver ikke valgt en suppleant. 

 

12. Eventuelt 

Et medlem: Godt vi har gang i kølbådsprojektet. Kan vi gøre mere for at få flere medlemmer specielt 
imellem de grå og de helt unge? 

Luc: Enig, Ynglinge og H-både er vigtigt – og begge dele er vigtige for at få flere i gang. H-Bådene er lidt 
dyrere. Vi skal lave flere arrangementer og åbne for forslag og andre muligheder. 

Luc: Til afslutning: Vi har mange nye medlemmer, der har behov for hjælp til at lære at sejle. Vi skal bruge 
mange frivillige. 

 

Sigvart: Generalforsamlingen er hermed afsluttet og tak for gode debatter. 

 

Formanden afsluttede med at takke dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen og takkede de 
afgående bestyrelsesmedlemmer for den periode de var med i teamet (Per Madsen, Michael Bondo og Sonja 
Henriksen). 

 

Mødet sluttede ca. 22.15 

 

 

 

16 marts 2016, Michael Bondo Andersen / referent 

 

 

 

Kirsten Ahlgren / Luc Ghysels /korrektur 

 

 

 

Sigvart Sigvartsen / Dirigent 
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