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JUELSMINDE SEJLKLUB
REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2012
Afholdt i Juniorhuset
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent
5. Fremlæggelse af forslag til strategiplan 2012-2017
6. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg til bestyrelsen: Lis Michlenborg og Børge Jensen (De ønskede ikke genvalg)
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Der blev budt velkommen af formanden for sejlklubben – Niels Buhl.
Ad. 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Max Jepsen. Max Jepsen blev enstemmigt valgt og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
( 69 stemmeberettigede og ca. 90 deltagere )
Ad. 2. Bestyrelsens beretning ved formand Niels Buhl
Her i den sidste tid har jeg været spændt, på om vi når medlem nr. 900 her inden generalforsamlingen. I skrivende stund er medlemstallet på 897 mod 850 sidste år.
Mogens har netop oplyst, at medlem nr. 902 er registreret.
Der har været en udskiftning på ca. 50 medlemmer så i alt en tilgang på ca. 100 medlemmer fordelt
på vores forskellige afdelinger og nye bådejere i Østhavnen. Herfra vil jeg ønske alle nye medlemmer velkommen i Sejlklubben.
I løbet af det sidste år er der foretaget en del vedligehold på vores bygninger både ude og inde.
Klubhuset er blevet malet indvendigt og der er opsat nye gardiner i klubhuset. Gardinerne både pynter og har også en positiv effekt på lyden i klubhuset.
Her i Juniorhuset er der blevet malet indvendigt og udvendigt. Jette Nielsen, vores gæve surfmedlem, mener, hun har eneret på at male stueetagen.Vi andre må ikke engang hjælpe til, så en stor tak
til Jette for veludført arbejde. 60’erne tog sig af det udvendige. Også tak for flot arbejde.
Der er udført ny trappe ved indgangen, nyt gelænder og trappe ved terrassen mod Østhavnen med
Bent som primus motor. Ligeledes en stor tak til 60’erne og Bent for veludført arbejde.
Der er ligeledes skiftet radiatorer over hele underetagen samt ændret afløbssystem for tagvand og
spildevand i forbindelse med havnebyggeriet.
Som sædvanlig vil jeg nævne alle de gode arrangementer, stævner m.v., de forskellige udvalg har
stået for i årets løb. Der har været rigtig godt fremmøde til de enkelte arrangementer, men det må de
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enkelte udvalg selv fortælle om. Den nye sæson ser også spændende ud med nye tiltag og initiativer
i de enkelte udvalg, som jeg også forventer udvalgene vil fortælle om.
2011 har ikke budt på udskiftninger i de enkelte udvalg, dog ønsker Allan at fratræde som web master og jeg har lovet Allan at efterlyse en afløser til posten. Tak til Allan for indsatsen. Så er der
en/flere der har lyst, er pladsen ledig. Hjemmesiden har og får større og større betydning for kommunikationen.
Inden jeg går over til Havnen vil jeg sige en stor tak til alle de frivillige, der med deres indsats er
med til at holde gang i klubben og give os alle muligheden for nogle gode oplevelser i de utrolige
flotte rammer vi har.
Havnen.
Arbejdet i Havnen stod også i 2011 i byggeriets tegn. Et byggeprojekt i en isvinter der varede sommeren over.
I starten af året med at få de første broer færdige, således de første både kunne komme i vandet til d.
20.04. Dette lykkedes og den sidste bro var klar til ibrugtagning medio juli.
Servicebygningen trak lidt ud, men var klar til brug d. 25.07. Som alle sikkert ved, blev den nye
mole bygget på blød bund med visse sætninger til følge. Her i vinter er broen blevet rettet op og der
er lagt sten på molen, hvor den er sunket. Dette er nok ikke sidste gang, men vi må følge udviklingen.
Den nye havn blev indviet ved et flot arrangement d. 03.09. Tak til alle jer der gav en hånd med.
Herfra skal lyde en stor ros til Havnen fra os selv men også fra alle gæstesejlere for den flotte nye
havn og de fine faciliteter der findes på havnen.
Som tidligere nævnt blev vores afløbssystem ændret her fra Juniorhuset. Vi sløjfede vores lille
pumpebrønd og blev tilsluttet den nye pumpebrønd fra den nye toiletbygning. Dette har medført en
justering af vores lejeaftale med Havnen således at vi betaler leje for renovation fra begge klubhuse
2 spildevandspumper og nyt slæbested.
Da kommunen ikke ønskede at deltage økonomisk i byggeriet af den nye havn og blev løst fra
kommunens garanti for driften af Havnen, har der været drøftet om sammensætningen af havnebestyrelsen skulle ændres. Resultatet blev, at sammensætningen forbliver uændret på trods af Sejlklubbens ønske om ændring; men Havnen indføjer i sine vedtægter en passes om kommunens udpegede skal have tilknytning til Juelsminde.
Jeg vil lige nævne nogle ting, der er udført i løbet af året på Havnen. Der er monteret en ny Cashloader (betalingsautomat) på den nye toiletbygning. Fornyelse af redningsstiger i den gl. havn. Mastekranen har fået monteret ny wire, stop og krog. Udført nyt masteskur samt drysset strandsand
(flyvesand) overalt.
Et problem, vi gerne skal have løst, er fælles båd isætning/optagning. Johan Thisted har meddelt at
han ønsker at stoppe og kan der ikke findes en afløser, ser jeg flere muligheder.
1. Alle klarer sig selv, hvilket ikke vil fungere.
2. Lade vognmanden være planlægger og tidsforbruget hertil pålægges hver båd.
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3. Andre muligheder (gruppevis)
Herfra skal lyde en tak til Johan for det store arbejde han har lagt i jobbet.
Til slut vil jeg nævne noget som I alle ved. Erik Lorensen stopper som formand og medlem af havnebestyrelsen på næste generalforsamling i Havnen d. 27.03. Gert Friis er udpeget fra kommunen til
at indgå i havnebestyrelsen i stedet for Erik.
Herfra en stor tak til dig, Erik for det store arbejde du har lagt i Havnen og i byggeriet af den nye
havn.
Det har været en stor fornøjelse at sidde i byggegruppen sammen med dig. Du har gennem hele
byggeperioden virkelig haft fingeren på pulsen og som folkene fra MTH sagde: Det foregik næsten
for ”jysk” nogle gange.
Jeg ved dog, at beslutningerne altid var velovervejede og gennemtænkte, selvom der blev handlet
hurtigt.
Tak for vores samarbejde gennem de seneste år. Du må vente nogle dage endnu på at modtage vores
lille erkendtlighed, men det kommer ved en senere lejlighed.
Udvalgene:
Kapsejladsudvalg v/Hans Christian Pedersen v/Erik Rasmussen
19 både tilmeldt sæsonen, 7 både deltog i Palby Fyncup. 15 juni blev Njord sejladsen afholdt.
Njordsejladsen blev vundet af Juelsminde Sejlklub. 24 september afholdt bymesterskab med deltagelse af 14 hold. Diverse arrangementer forestået hen over vinteren. Sidste vinter arrangement m
vinsmagning afholdes den 27/03. Opstartsmøde til sæsonen den 11/04
Pigesejlerne v/Jane
Der var 18 piger om mandagen.
Der er løbende forskellige arrangementer gennem sæsonen med fokus på hygge og rolig stemning.
Nye deltagere skal være velkomne.
Roudvalg v/Freddy Frederiksen
Roerne er meget glade for den nye havn. Det er stort fremmøde og tilgang
Fast mødedag tirsdag-onsdag-lørdag. Mødes i huset hver lørdag vinteren igennem.
Hjemmesiden tilrettet oplysninger og roaktiviteter
Kajakudvalg v/ Tonni Olesen
Sommeren var meget våd og begrænsede kajaksejladserne. Nu 40 medlemmer. Har søgt gadelys
fond og modtaget penge til brug for en ny toer og to junior kajakker.
Vi søger samarbejde med Snaptun om aktiviteter. Afholder åbent hus for kajakinteresserede i foråret.
Fruentimmere v/ Bodil Gjørlund
Skaber kun sociale aktiviteter ikke vandrelaterede
Arrangementsudvalg v/Eva Pedersen
Omtalt under Erik Rasmussens indlæg
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Surfere v/Niels Buhl
Som sædvanlig skal jeg starte med at sige, at vi havde en rigtig god sæson i 2011. Vi skulle lige
vænne os til vores nye startsted på stranden efter Østhavnen. I foråret mellem gravemaskiner, folk
fra MTH, store sten osv. Det gik heldigvis godt. Børn og forældre var positive og vi oplevede en
god tilgang af nye surfere. Sæsonen igennem var vi ca. 15-20 surfere på vandet hver mandag.
På konkurrenceplanet gik det rigtigt godt. Vi havde et Junior Stævne her i Juelsminde og ellers deltog ungerne i stævner landet over med flotte placeringer som sædvanligt.
Som I sikkert har bemærket, er der rigtig gode stævnerapporter på vores hjemmeside, som Marianne
Jepsen laver.
Vi troede også et øjeblik, vi havde en ungdomsverdensmester i klassen U15 ved Junior Formula i år
i Skive. Mads Jepsen blev dog kun nr. 2, da det viste sig det var placeringerne i sidste sejlads, der
var afgørende trods pointlighed.
I år har vi en plan for, vi vil prøve med lidt mere niveaudelt træning. Der er et par forældre der har
lovet at tage sig begynderne og Søren og Aage tager sig af kapsejlerne. Vi vil deltage i så mange
stævner herhjemme som muligt og vi håber, vi kan deltage i nogle stævner i udlandet.
Hallen skal ryddes for indhold og grejet skal sorteres
Klubbladet v/Jens Erik
Ingen kommentarer. Fremsend hvis der er noget, man vil have med.
60-er senior herrer
I.a.b.
Pladsudvalg v/ Carsten Clausen,
Følg op på plan med søsætning / optagning og stativopbevaring. Det er vigtigt, at vi varetager opgaverne. Det bliver annonceret til nye medlemmer, at vi har en løsning på ovenstående.
Juniorudvalget v/ Frede Madsen
Opstarten var noget skuffende med 5 både og ikke det store arrangement.
Sæsonen var blæsende og kold. Dette begrænsede arrangementerne en del
Så sæsonen blev startet med diverse kurser, besøg i svømmehal, oprydning i materiel.
Solgt ud af slidt materiel, indbragte ca. 4.000 DKK
Pt. består flåden af:
1 en Topper jolle
3 Feva joller
2 ”405” som befinder sig i Horsens
Diverse optimistjoller
Der søges konstant unge mennesker. Disse gennemfører kravene til sælprøven, bl. andet inkluderer
dette en 100 meter svømmeprøve. 13 modtog diplomet for beståede prøver.
Endelave tur den 27 aug. aflyst pga. dårligt vejr
Næste arrangement er besøg i svømmehal den 24/03, åbent for alle juniorer
Kommentarer til beretningen fra salen
John De Haas sangen til standerhejsningen var ikke den rigtige?
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Sangen digtet af Kobbelgård til lejligheden skal benyttes i henhold til en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsens kommentar til sangen var, at den ikke kunne synges og virkede akavet.
Kobbelgård indholdet er digtet til lokale forhold og en kort glad sang på 2 vers
Vil gerne deltage i gennemførelsen af sangen til standerhejsningen.
Der blev ved afstemning fastholdt afsyngning af omtalte sang.
Arne Rohde Havneudvalgets sammensætning virker ikke fornuftig efter kommunen har fjernet sin
driftsgaranti. Kommunen kan ikke have krav på 3 pladser, når man ikke yder garanti.
De to bestyrelsesmedlemmer der deltager i havneudvalget kunne orientere om, at man var i mindretal og kommunen ønskede at beholde sine 3 pladser.
Eneste måde at ændre forholdene på var via den politiske vej. Udemokratiske forhold for sejlklubben i betragtning af vores status som største bidragsyder til havnens omsætning.
John De Haas Mastekranen har ofte været til diskussion er for lille.
Bestyrelsen lovede at arbejde for en forbedring af forholdene for mastehåndtering.
Niels Buhl Søsætning søger ny ildsjæl. Johan Thisted skal afløses. Kan det ikke lade sig gøre, må vi
overlade opgaven til folks eget initiativ eller fælles kontakt til vognmand Arthur Andersen.
Følg informationen på hjemmesiden
Palle Røjkjær arbejder på en løsning med lokale vognmænd; men dette kan ikke blive klar til søsætning 2012
John De Haas Hvordan bevilliges udgifter i regnskabet, og bevilligede beløb ses ikke i referatet:
Formanden, ved indhentning af tilbud og beslutning i bestyrelsen.
Bevillig til maling af Klubhuset, leverandør valgt på billigste
Udvalgene følger budgettet
Beretningen blev godkendt

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kritisk revisor bemærkning om signering af bilag taget til efterretning af bestyrelsen
X Er bestyrelsen tilfreds med resultatet?
Formanden. Ja bestyrelsen er tilfreds selvom driftsresultatet er negativ
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent
Budget blev fremlagt og tiltrådt af forsamlingen, kontingent forbliver uændret.
Ad. 5. Fremlæggelse af forslag til strategiplan 2012-2017
Vedtaget fremlagte forslag til strategiplan, strategiplanen gennemarbejdes efter de fremlagte principper og med det gennemgået indhold. Afsluttes til vedtagelse på næste generalforsamling
Ad. 6. Behandling af indkomne forslag
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Der er ikke indkommet forslag til behandling.
Ad. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer: ved afstemning
Per Francke (37) og Hans Pedersen (35) blev valgt.
Bestyrelsessuppleanter:
John Møller (31) og Freddy Frederiksen (27) blev valgt
Ad. 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisorer:
Johan Thisted og Jonas Bech blev valgt.
Revisorsuppleant:
Lis Michlenborg
Ad. 9. Eventuelt
Erik Westergård, Sejlklubbens venner
Søg på bidrag der er gode muligheder og frivillige søges til Sejlklubbens venner
John De Hass: vedtægterne lavet i 2006, de bør opdateres
Bestyrelsen vil kigge på en revision.
Formanden
Som sædvanligt er der altid flere der fortjener titlen som årets ildsjæl. Der er mange, der yder en
stor frivillig indsats for os alle sammen. I år tilfalder titlen en person, der har fortjent titlen gennem
mange år. Hun arrangerer, hun koger, braser og steger og hun er altid parat. Derfor som I allerede
har gættet er Eva Pedersen ”Årets Ildsjæl”.
Eva kom herop.
Lis og Børge.
Herfra en stor tak for veludført arbejde til vores 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Lis og Børge. I
blev valgt sammen og I går sammen. I har begge gjort et stort arbejde i den tid I har været i bestyrelsen, hver på jeres måde. Lis lidt mere på det politiske plan og Børge på det praktiske plan.
Jeg håber, I fremover vil være med på sidelinien med lidt input og lidt praktisk arbejde.
Nu herfra en stor tak for jeres 4 år i bestyrelsen
25 års nål er i år tildelt 5 medlemmer:
1. Lotte Rohde
2. Vagn Andersen
3. Lis Michlenborg
4. Steen og Inger Thomassen

Standerhejsning lørdag d. 28-04 kl 14.00
Årets pinsetur går til Strib, nærmere vil blive ophængt i klubhuset.
Dirigent Max Jepsen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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Formanden afsluttede med at ønske alle god tur hjem.
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