Juelsminde Sejlklubs
Generalforsamling 2015
Referat:
1. Valg af dirigent:
Valgt blev advokat Max L. Jepsen, som erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet, idet han
gennemgik datoer for varsel i vedtægterne sammenholdt med opslag og udsendelse af indkaldelse
pr. brev og mails.
2. formandens beretning:
Beretningen skal give et uddybende indblik i klubbens situation siden sidste generalforsamling og
danne grundlag for debat på generalforsamlingen omkring de oplyste informationer.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Denne generalforsamling er nr. 63 i rækken for klubben på vej mod de 100 år.
Vores hobby er altid afhængig af vejret og 2014 var også meget varierende og spændende på flere
måder.
Når vi ønskede godt vejr til Åben Havn arrangementet og vind til kapsejladserne, gik det ikke altid i
opfyldelse; men alligevel kan tre måneders sommer ikke lige glemmes.
Klubbens medlemmer
Status er stabilt med omkring 900 medlemmer. Nogle forlod os og nye kom til, vel omkring 70
stykker. En gentagelse fra tidligere år; men bemærk tilsvarende klubber iagttager en bekymrende
tilbagegang i medlemstallet som JSK ikke mærker. Til de nye medlemmer vil vi ønske jer
velkommen og gøre vort bedste for, at I skal føle jer velkomne og en del af fællesskabet hurtigst
muligt. Der nævnes engang imellem udtryk som ”lukkede klike” som man som ny kan have svær
ved at komme ind i. Jeg kan ikke se den eksisterer. Deltag i arrangementerne og benyt lejligheden
til at møde de andre klubmedlemmer. Er man som ny ikke oplyst om hvordan det ene eller andet
skal foregå, så er bestyrelsen/forretningsføreren aldrig længere væk end en mail eller et
telefonopkald.
Klubbens aktiviteter til vands og til lands
Standerombytning:
Klubstanderen sidder hele året fordi vi er en klub med aktiviteter hele året; men den er slidt og skal
byttes hvert forår, når sæsonen for udendørs aktiviteter starter. I 2014 var der 72 til spisning i
klubhuset efter standerombytningen. Ny rekord for deltagere siddende til spisning indendørs.
Pinsetur:
Fælles tur til Snaptun med de rigtige rammer sat: godt vejr, fine forhold. Vi kunne sagtens have haft
flere deltagere også i kajak, robåd, surfer …osv
Åben Havn:
Et flot gennemført arrangement af klubben som desværre blev ramt lidt af det dårlige vejr, der kom
forbi den dag. Vi ønskede at oplyse om vore aktiviteter og det blev markedsført flot i nærområdet.
Alle aktiviteter var trukket frem og klubbens medlemmer stod klar til at oplyse om glæden ved lige
vores hobby.
Undervisning til Speedbådskørekort, Duelighedsbevis og Yachtskipper 3 kom i gang i efteråret og
startede de første startede op efter nytår. Med bl.a undervisning i Juniorhuset og praktiske prøver i
februar-kulden.
Tak til Lene Holm for dette initiativ, som længe har stået på bestyrelsens ønskeseddel og i
strategiplan.
Øvrige aktiviteter vil jeg overlade til de aktive udvalg at beskrive senere.

Klubbens økonomi
Stort medlemstal, indtægter fra aftale med havnen og øvrige indtægtskilder giver en fornuftig
økonomi og grundlag for vedligeholdelse og investering i forbedringer. De omtales også senere.
Havnens bonus aftale med JSK medførte det hidtil største bidrag til klubbens drift. Denne aftale
skulle genforhandles for 2015 og fremefter. I betragtning af det store beløb for 2014, de stigende
opgaver som klubben ligger over i en naturlig sammenhæng til Havnens personale og JSK´s
generelle økonomiske situation, blev bonussen reduceret til et niveau svarende til som før
havneudvidelse m. Østhavnen, Autocampere etc.
En aftale med Responce om standplads for en ambulance og personalets ret til at benytte
Juniorhuset vil bidrage positivt i 2015 til klubhusenes drift.
Årsrapporten gennemgås under et senere punkt, ligesom budgettet vil blive behandlet.
Det er nu ved at være næsten umuligt for de ældre medlemmer at huske, hvornår medlems
kontingentet i JSK sidst er steget, så det vil vi under et senere punkt behandle og forhåbentlig få
generalforsamlingens støtte til en ny kontingent-struktur med især mere orientering mod et fast
grundbeløb og brugerbetaling for benyttelse af klubbens udstyr. Kontingentpolitikken skal gerne i
en klub med så stor spredning på interesseområderne også afspejle aktiv brug eller passiv
deltagelse, så alle medlemmer føler betalingen hænger sammen med benyttelsen.
Klubbens huse og udstyr
Juniorhuset har haft besøg af skadedyr og en del kræfter er brugt på at lukke rundt i ydermuren og
skaffe urinlugten væk, derudover er udført almindelig vedligeholdelse.
Terrassen ved 1 sals nordøst side er udskudt til der findes en afklaring på krav til en delvis offentlig
terrasses benyttelse og styrke af bærende konstruktioner.
Tilladelsen til 120 personer, der må opholde sig på 1. sal og opførelse af nødvendige ændringer er
gennemført såsom branddøre, alarmsystem samt øvrige myndighedskrav. Når vi nu kan håndtere
120 mennesker på 1. sal skal kabysområdet også opdateres til at håndtere så mange gæster.
Forventningen til stigende tilslutning til klubbens arrangementer bekræftes af de mange deltagere vi
ser for tiden og som presser Klubhuset, der er velegnet til omkring 50 personer.
Klubhuset har fået en længe tiltrængt forbedring af kabys området, så det nu kan benyttes af mere
end to personer samtidig. Dette er gennemført ved at slå de to lokaler sammen og indsætte flere
køkkenskabe etc.
Tak til de frivillige medlemmer der trak denne opgave frem til det fine resultat. Diverse skabe for
udvalgene er fordelt i lokalerne. Støjdæmpende loftmateriale kunne være en tiltrængt forbedring i
fællelokalet i Klubhuset. Der kan være et belastende støjniveau når der er +50 mennesker, der
samtaler i lokalet.
I begge klubhuser bør tænkes flere miljørigtige løsninger ind i sammenhæng med vand, el og
varme.
Vedligehold af robåde, sejljoller, sejlbåde, surfere, kajakker og hjælpebåde er udført på sædvanlig
vis.
DS bøjer er blevet udlagt i bugten ialt 4 stk. Problemer med at de taber tryk gennem sæsonen.
Informationscomputer i klubhuset og havnekontoret til brug for info fra JSK, JHM, DMI, AIS og
vor lokale vejrstation må benyttes alt det I har lyst til.
JSK og Havnens gave fra Tursejlerne har doneret en Hjerterstarter ved Klubhuset. Der findes
desuden en ved Havnekontoret udenfor og en indenfor på Havnekontoret
Tag pænt i mod Responce når de opholder sig i Juniorhuset, vi kan kun være interesseret i at
ambulancen er tæt på.
Personale
Forretningsføreren har nu efter 2 år på posten fået rutinerne struktureret.
En stor tak til Lone for hendes glæde væsen og flotte indsats. Vi mangler stadig e-mail adresser på
medlemmer, som så ad den vej kunne informeres. Dem vil vi spørge efter ved alle lejligheder.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling som følger:
Næstformand: Hans Pedersen
Kasserer:
Johan Thisted
Sekretær:
Jane Wittrup
Klubmester: Poul Sønderby
Poul Sønderby blev efter eget valg, pga sygdom erstattet af 1. suppleanten Viggo Frandsen.
Hos udvalgsformændene er der sket ændring på følgende post:
Pigesejlerudv. har erstattet Jette Madsen med Else Røikjær.
Kajakudv. har erstattet Tonni Olesen med Troels Demant, Flemming Morsing og Niels Chr. KofoedDam
Herfra skal lyde en stor tak for indsatsen til alle nuværende og fratrådte bestyrelsesmedlemmer og
udvalgsformænd. Uden jeres deltagelse og engagement i JSK havde klubben ikke det indhold, der
giver glæde til resten af medlemmerne.
Havnen
Deltagelse i havnebestyrelsesarbejdet på JSK´s vegne varetages af undertegnede som næstformand
og sekretær Johan Thisted.
Havnen havde rekord i besøgsantal fra gæstesejlere og autocampere. Besøgende til slæbestedet faldt
i år iforhold til de to forrige år. Det må nok overvejes om forholdene for disse brugere af havnens
slæbested kan forbedres m.h.t. det operative område og parkering af trailere etc.
Carsten Clausen ønskede at stoppe som havnefoged med udgangen af 2014 og en proces med at
finde en afløser, skulle sættes i gang henover sommeren. JSK deltog med undertegnede i
ansættelsesudvalget. Der var omkring 30 kvalificerede emner til en afløser. Valget faldt på Kem
Kaas som ny havnefoged. JSK deltog i vagtskifte receptionen og ønskede CC held og lykke
fremover og velkommen til KK med ønsket om et godt samarbejde mange år fremefter. Vi har nu
samarbejdet i et halvt år og er tilfreds med dette. Desuden har Bent og Herluf valgt at stoppe og er
erstattet fra 01 februar med Bent Dalgaard som fuldtidsassistent. Nye ansigter på broerne som vi
glæder os til at møde i 2015.
Flydebroen v servicekajen er udlagt, så vi kan ordne fribord og vandlinje i sæsonen. Kom godt nok
lidt sent ud; men den må godt benyttes af alle medlemmer.
Nye stativsystemer, fællesoptagning for bådene, der står på kajanlægget om vinteren, har forløbet
tilfredsstillende. Den ny indkøbte Mover har gennemført de første opgaver og nu venter søsætning
af bådene. Der opsættes i foråret nye lamper på bro 1 og i området v Gl. havn.
Ved Østhavnen kan vi stadig iagttage stensætningen mod nord, der synker efter der er lagt en meter
sten ovenpå. Bro 12 og 14 skal hæves, idet de også er sunket pga af blød bund under dele af
Østhavnen.
Samarbejde m andre foreninger og klubber
Dansk Sejlunion
Vi deltog i generalforsamlingen med Formand, Kasserer og Sekretær.
DS bøjer udlagt i samarbejde m DS, skal udføres i en bedre kvalitet.
JSK har ikke budt ind på deltagelse i Liga turneringen for sejlbåde.
Der verserer en principiel sag mellem Gråsten sejlklub og DS/DGI.
Vi følger sagen om GS ret til at ekskludere et medlem, med interesse.
DGI
Hellebjerg
Visionsrådet
Turistrådet

DGI har benyttet Juniorhuset til kursusvirksomhed for kajakker, mod betaling.
Initiativ til samarbejde; men ikke gennemført reelle aktiviteter
Deltager i møder for at udveksle interesse områder.
Samarbejde om Projekt Åben Havn i 2014 forløb ikke tilfredsstillende.

Strategiplanen 2013 – 2018
Den faste kran på Havnen, som det blev besluttet at arbejde videre med på sidste generalforsamling,
er nu prissat og skal endelig sættes iværk. Det skal besluttes, at JSK vil aktivt deltage i indkøb og
opstilling af en fast kran. Financeringen af kranen skal som udgangspunkt gennemføres med JSK´s
hjælp og senere tilbagebetales ved brugerbetaling. Se i øvrigt vedlagte udkast til kranprojekt.
Ovenstående omtaler en del af de punkter, der er omtalt i strategiplanen og derved er iværksat;
men vi mangler et engagement og initiativ vedrørende:
Opbygning af kommunikations muligheder.
Der søges på hjemmesiden efter en ildsjæl på dette område
Varetagelse af ansøgning til fonde og andre støttemuligheder til forbedring af vort udstyr og
faciliteter.
Der ligger mange muligheder, hvis man opsøger dem.
Aktiviteter og arrangementer fordrer mange frivillige kræfter, så hjælp til disse ting er altid
påskønnet, så klubben kan fortsætte og udbygge med spændende foredrag, besøg, sociale temaer og
stævner.
Der er stadig plads til samarbejde og udvidelse af vore aktiviteter med dykkere, morgenbadere,
strandaktiviteter ved nye badebroer. Det var vel også på tide, at Juelsminde fik en redningsstation
med en bemandet hurtig RIB til assistance for nødstedte og andre aktiviteter på vandet nord for Fyn.
Bemærk kommende arrangementer såsom:
Standerombytning, Pinsetur, Juelsminde Cup, Njord sejladsen, Jung Gun for surfere.
I 2016 forventes afholdt fælles DM for Ylva, BB 10 meter og Scan-kap 99 (der forventes 250
mand)
Foruden de nævnte ting, så følg med i kalenderen på hjemmesiden.
Juelsmindesejlklub.dk vores primære kommunikations sted foruden klubhusenes opslagstavler.

Afdelingernes beretninger:
Beretning fra surferafdelingen v/ Niels Buhl & Jane Wittrup
Sæsonen startede som sædvanligt den sidste mandag i april med begyndersurf.
Der var dog nogle af vores unge, der havde trodset vinterkulden og trænet vinteren igennem, hvilket
også gav bonus med nogle flotte resultater gennem hele sæsonen.
Vores begynderdag startede som sædvanlig lidt sløjt med ikke for mange deltagere, men
efterhånden som solen og temperaturen kom op blev vi flere og flere.
På de gode dage var vi omkring 15 sejlere på vandet.
Traditionen med fællesspisning, hvor forældrene laver mad på skift, blev fortsat og det er en rigtig
god måde at skabe et godt sammenhold mellem både børn og forældre.
Vi har i mange år været vært for en flok unge i uge 27 i kommunens ”Aktiv ferie”.
Sidste år ville vi rigtig give den ”gas” sammen med både junior, kajak og roafdeling.
Normalt har vores uge på vandet altid været en de første der har været fuldt tilmeldt, men til alles
store forundring måtte det aflyses pga. for få tilmeldte.
Vi har dog fået en forespørgsel om vi vil deltage igen i år.
Vi har som sædvanligt deltaget i mange kapsejladser rundt omkring. Vi har deltaget i Young Gun
stævner, ranglistestævner i Formula og slalom, internationale Formula stævner, Niel Pryde Ø Grand
Prix og nordiske mesterskaber.
Vi har opnået nogle fantastiske resultater, og jeg vil blot nævne nogle stykker. Casper Jepsen blev

nordisk mester i junior klassen U17 i Formula sejlads.
Mads Jepsen blev nr. 2 i U19 klassen og Caroline blev nr. 3 i pigeklassen.
Mads Jepsen blev DM vinder i Formula og slalom i U19 klassen.
Casper Sloth blev samlet vinder af Niel Pryde Ø Grand Prix i junior klassen.
Herfra et stort tillykke med de fine resultater, både til sejlerne men også til forældrene, for uden den
støtte og opbakning fra forældresiden ville det ikke være muligt at nå så langt.
For en uge siden blev Mads Jepsen kåret til årets idrætsmand ved Hedensted Kommunes store
Award Show. ”Godt gået”.
Jane og jeg har truffet en fælles beslutning om at det er tid til at nye kræfter overtager i Surf
Afdelingen.
Derfor har vi valgt en ny formand, Lars Bøtker og John Nielsen som næstformand.
Lars og John er godt i gang med at forberede den nye sæson og jeg ved ikke om de vil knytte en
kommentar hertil.
Jeg vil slutte med at nævne at vi har fået arrangementet af et Ranglistestævne tilbage.
Stævnet bliver i weekenden d. 30.-31. maj og vi håber vi kan få et super godt stævne op at stå.
Vi glæder os til den nye sæson.
Beretning fra Kapsejladsudvalget v/ Erik Rasmussen
05. Mar. Bowling/Spisning deltager 14
03. Apr. Brandbekæmpelse i Horsens 12 deltager
15. Apr. Opstartsmøde for Onsdags Sejlads/Kapsejlads 25 tilmeldte
24. Apr. Opstart Match-Race for Junior 3 personer fremmødte 2 over 60 år.
01. Maj. Opstart Hygge sejlads hver anden Torsdag 8 tilmeldte
17. Maj. Juelsminde Cup 16 både, Horsens, Snaptun, Brejning og Juelsminde
både med både piger og drenge. Pokalen gik til Brejning
23. Maj Fyn Cup 10 Både fra Juelsminde
14. Juni NjordSejladsen var nr. 15 Jubilæum. 18 både fra Juelsminde med piger
og drenge. i alt 36 både
30. Aug. Horsens inviteret til Endelaven rundt: 5 både fra Juelsminde
20. Sep. Bymesterskab 10 både deltog en kamp mellem piger og drenge
20. Sep. Sølvroret 8 både tilmeldte fra Juelsminde
27. Sep. Snaptun har inviteret til Snaprun Cup: 7 både fra Juelsminde, pokalen
gik til en Juelsminde Båd
4. Nov. ViatuelSkipper hver 4 uge slut 31. Marts, med deltager fra Junior og
Onsdags sejler
Planlagt for 2015
15. April Opstart Onsdags sejlads
23. April Opstart Torsdags sejlads
9. Maj Juelsminde Cup
13. juni Njord Sejladsen
2016
18. – 21. Aug. 2016 DM for Ylva, BB 10 m. og ScanCap99

Beretning fra Roerafdelingen v/ Freddy Frederiksen
Vi har klubroning på alle ugens dage, bortset fra søndage og mandage, hvor der træffes individuelle
aftaler.
Klubroning sker indenfor det vi i det daglige kalder rofarvand. Dvs. indenfor området As Hoved
eller til sønderstrand i Vejle Fjord.
Vi har som vanligt i årets løb haft besøg af gæsteroere fra henholdsvis Horsens og Vejle.
I vinterhalvåret mødes vi på lørdage kl. 10.00, hvor bådene klargøres til den nye sæson, og vi
glæder os til den forhåbentlige snarlige sæsonstart.
Beretning fra Kajak Afdelingen v/ Troels Demant
Kajakafdelingen har nedsat et nyt udvalg for afdelingen:
Flemming Morsing
Niels Christian Kofoed-Dam
Troels Demant
Vi har planlagt en aktivitetskalender med:
Introduktionsaftner og lørdage + 1. juni og juli.
Med mulighed for frironing i Snaptun 1 lørdag og 3 torsdage.
Vi har udarbejdet sikkerhedsbestemmelser, som burde gælde alle som ønsker at ro i kajak.
Beretning fra ungdomsafdelingen v/ Axel Schulte
Sæsonen blev startet med en plakataktion i skolerne i Hedensted kommune, hvor vi gjorde
opmærksom på juniorsejlerne med en informationsaften den 1.4. og kæntringsøvelser i Hornsyld
Svømmehal den 5.4. Grundet det gode vejr kom vi allerede på vandet den 22.4.2014. Udover om
tirsdagen blev der også trænet flere weekender i maj måned.
Tre Optimistsejlere (C) deltog i et Torm Juniorgrandprix i Horsens den 24.+25.5.2014. Det blev
ikke til prangende placeringer, men vi fik mange timer på vandet i høj sol og til tider ingen vind.
Sejlerne blev en stor erfaring rigere og var med rette stolte ved præmieoverrækkelsen.
Vores reklamekampagne har bragt os syv nye sejlere, hvor vi dog tabte konkurrencen mod fodbold
og håndbold ved to af dem.
I juni havde juniorsejlerne aktivitetsdage med overnatning i juniorhuset, jollesejlads og en maritim
skattejagt.
Ugen efter deltog en lille delegation af juniorsejlerne i det forblæste åben havn arrangement, hvor
en optimistsejler lavede kæntringsøvelser ”i snor” for ikke at blive blæst væk.
Efter tre måneders intens opfølgning via e-mail lykkedes det at få tilbageleveret vores 405er joller
fra Horsens Sejlklub – eller rettere, det, der var tilbage efter 8 års udlån af jollerne. En fejl, der ikke
må gentage sig.
Den 24.+25. August havde Juniorsejlerne planlagt en kølbådsweekend. 18 personer skulle fordeles
på klubbens H-både, Juelsminde Knøsen og Juelsminde Tøsen, en Bavaria 32 og en Mamba 311.
Der var købt ind til grill og madpakkerne var smurte, det eneste der svigtede var vejrudsigten. Den
planlagte tur til Hou ville have givet os en hjemtur i 12 m/s modvind – ikke ligefrem den bedste
start på kølbåde til de yngste sejlere.
Planerne blev ændret til en dagstur fra og til Juelsminde. 11 Juniorsejlere og 7 forældre sejlede i
frisk vind en dejlig tur til Æbelø, hvor alle 4 både fortøjede til frokost ved DS-bøjerne i læ for øen.
Det blev til en fantastisk naturoplevelse med en flok marsvin, stejlkysten med bøgeskov og de
fineste regnbuer. Efter vores hjemkomst var juniorhuset optaget af en brofest for bro 14 (og 13).
Men Juniorsejlerne blev generøst vi inviteret til at tage godt fra resterne af en helstegt pattegris og
et væld af salater og vi rykkede ind på bænke i bådhallerne. Alle Juniorsejlere og ikke mindst de
voksne deltagere fik et meget positivt billede af venlighed og et kammeratligt klubliv. Vi sad og
hyggede i bådhallen til sent om aftenen hvor Juniorsejlerne skulle drives til køjs på de forskellige
både. Efter en god nats søvn – for nogle den første på en gyngende båd, sluttede vi søndag morgen

med oprydning og fælles morgenmad i Juniorhuset.
I sensommeren havde Juniorsejlerne flere gange gavn af de nye liggepladser af Juelsminde Tøsen
og Knøsen. H-bådene blev inddraget til sejlads til de ældre Juniorer.
Sæsonen blev afsluttet med overrækkelse af diplomer til de fleste sejlere efter en god sommer.
2015 startede Juniorsejlerne den 14. Marts med en spilleaften og hjemmebagt pizza i Juniorhuset.
Alle er tændt på en ny sæson og vi har allerede positive tilkendegivelser af tre potentielle nye
Juniorsejlere.
Beretning fra arrangementsudvalget v/ Eva Pedersen
I oktober afholdtes afrigger fest hvor der var mange deltagere.
De 4 lørdage i december er et stort tilløbsstykke til ”julehygge”. Det er fint med at de forskellige
udvalg der hver påtager sig at arrangere én lørdag.
Januar: Et meget fint foredrag med film og billeder fra Stig Wittrups hjemtur med den nye båd fra
Italien.
Februar: Karin & Knud-Jørn Lundum fortalt om- og viste mange smukke billeder fra deres
sommertur til Holland.
Standerombytning afholdes d. 25. april med efterfølgende spisning.
Beretning fra kommunikation v/ Allan Jensen
Klubbladet udkommer 2 x årligt.
En version på web samt nogle få trykte eksemplarer som ligger i klubhusene.
Udvalgsformand med ansvar for eget område stof og redaktion.
Bestyrelsen bør tage en snak med annoncørerne, når nu bladet udkomme på hjemmesiden og kun få
trykte.
Hjemmesiden er optimeret. Den har været udsat foren slags hackerangreb, hvor man blev ledt ind
på en hjemmeside om sko. Koderne er fjernet, og info er sendt.
Der kører nogle Facebook som ikke er i klubregi, men som åbne grupper.
Efterlyser gerne nye kræfter til arbejdet med kommunikation data, så hvis nogen har lyst !!!!!!!!!!.
Beretning fra Senior Herre (60’er aktivisterne) v/ Jørgen Kragh Jørgensen
Der 42 medlemmer, som mødes en gang om ugen – hver onsdag. Endvidere afholdes forskellige
arrangementer og udflugter i løbet af året.
Afdelingen er behjælpelig med diverse praktiske opgaver i klubben, mod et lille tilskud til
afdelingens arrangementer.
Afventer besked fra bestyrelsen om ønsker til vedligeholdelse eller andet.
Beretning fra Senior Damer (Fruentimmerne) v/ Bodil Gørlund.
Damerne mødes en gang ugentlig til socialt samvær. Der hygges over lidt kaffe, og synges.
Der arrangeres udflugter næsten en gang om måneden, samt nogle foredrag og fødselsdage.
Afdelingen kan være behjælpelig ved arrangementer, bl.a. hjalp man en ved ”Åben Havn”
Beretning fra Pigesejlerne v/Marianne Kragh
Jeg skal forsøge at fortælle kort om hvad pigerne fik 2014 til at gå med.
Vi var 17 seje piger fordelt på 4 både som trodsede vejr og vind næsten hver mandag. Det var ikke
vejrets skyld hvis vi blev inde, men mere vores fysiske tilstand. Sådan er det åbenbart men den
gennemsnitsalder vi er oppe på, så UNGE PIGER SØGES til lettere sejlads.
Målerbrevene bruger vi næsten ikke mere. Nu laver vi vores egne regler ved at tage hensyn til de
frem mødte, så alle i besætningen er trygge ved at gå ud.
Men tro ikke vi kun sejler for at have det sjovt, vi sejler også for at VINDE.
Vi var repræsenteret ved bymesterskabet og det gik RIGTIG godt, vi var nemlig den eneste

besætning der vandt en sejlads i den blå H-Båd. Det skulle der både held og
Vi håber på en rigtig god sejl sæson i 2015, hvor vi kan nyde de stille aftener på havet og kaffen i
klubhuset bagefter.

Efter lidt positiv debat, godkendte generalforsamlingen enstemmigt beretningen.
3. Fremlæggelse årsrapporten for det forløbne år.
Årsrapporten er udsendt til alle medlemmer som bilag til indkaldelsen, og kan endvidere ses på
klubbens hjemmeside.
Hovedpunkter ved indtægter og udgifter blev gennemgået, efterfulgt af balancen med aktiver og
passiver.
Den tidligere beholdning af investeringsbeviser er konverteret til et indestående på nu rundt 505.000
kr. i Den Jyske Sparekasse, idet bestyrelsen ikke finder, at der bør ”spilles” med klubbens midler.
Afskrivninger er kun foretaget på bådene – ikke husene.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse af bestyrelsen forslag til ny kontingent struktur.
Kassereren fremlagde forslag fra bestyrelsen, og dette blev drøftet grundigt og intenst. Der
fremkom forslag om en ensartet kontingentstigning i stedet for brugerbetaling. Der blev grundigt
forespurgt til stigninger ved brugerbetaling inden for de enkelte grupper. Efter yderligere debat, og
herunder igen forslag om ensartet kontingentstigning på 15 %, af hensyn til at opretholde
solidariteten i klubben, trak bestyrelsen på dirigentens forespørgsel, forslaget der var fremsat, og
ønskede således ikke dette under afstemning. Formanden konkluderede herefter, at debatten bar
præg af, at der ikke på baggrund af det fremsatte forslag, ønskedes brugerbetaling under den
pågældende generalforsamling. Han foreslog derfor en ensartet forhøjelse af alle kontingenter med
ca. 15 % og uden brugerbetaling. Senior 1 og Senior 2 sammenlægges til Senior Herre med samme
kontingent som øvrige passive. Dirigenten forespurgte herefter, om dette forslag ønskedes sat under
afstemning, hvilket blev bekræftet af formanden uden bemærkninger fra øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Der blev herefter ligeledes forespurgt, hvorvidt der ønskedes en skriftlig
afstemning. Dette var ikke tilfældet. Forslaget blev herefter vedtaget enstemmigt, idet dog en
undlod at stemme.

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Der blev derefter fremvist et indtægtsbudget med nye kontingenter som så balancerer med
udgifterne i det fremsendte udgiftsbudget.
Efter forelæggelse godkendtes budgettet enstemmigt.

6. Behandling af indkomne forslag.
- Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne
Bestyrelsens forslag til fortsat arrangement og deltagelse i finansiering og opførelse af en ny fast
kran. Formanden fremlagde et prospektforslag til projektet, udarbejdet af ”kranudvalget” bestående
af et flertal i bestyrelsen. Placering blev drøftet med spørgsmål og forslag fra salen, og formanden
gjorde opmærksom på, at det fremlagte prospekt / priser kun var gældende for en placering på
stormolen. Der var nogen debat omkring placeringen – men debatten blev afsluttet med formandens
bemærkning omkring prospekt og priser.
Der blev af generalforsamlingen givet bemyndigelse til, at bestyrelsen kan igangsætte og beslutte

køb af kran og placering jf. det fremlagte prospekt, op til et beløb på 2,5 millioner kroner, og at
sejlklubben hertil af indestående midler kan udlåne kr. 500.000,00 til projektet, mod forrentning på
5 – 6 %.
Bemyndigelsen ovenfor til bestyrelsen blev af generalforsamlingen givet ved håndsoprækning, idet
der ikke var ønsker om skriftlig afstemning, og blev vedtaget således: 67 stemmer for, 19 stemmer,
hverken for eller imod, 1 stemmer imod.
Efterfølgende blev kort drøftet spørgsmålet om, hvad de enkelte løft kommer til at koste bådejeren.
Der blev henvist til det fremlagte prospekt, og til at prisen herpå ikke kendes inden der er truffet
beslutning om, hvad og hvor der skal bygges, og prisen på kran m.v.. Der er således ikke på
nuværende tidspunkt udarbejdet et egentligt anlægs- og driftsbudget, men der henvises til det
fremlagte finansieringsforslag, i det fremlagte materiale fra Martinsen, statsaut. Revisorer. Det blev
dog fra formandens side bemærket, at der alene er tale om en mulig finansieringsløsning, og der er
således ikke – og kan ikke på nuværende tidspunkt, fastsættes en endelig pris for løft.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Opstillet:
- Charlotte Ram Rasmussen
- 24 stemmer
- Lene Holm
- 50 stemmer
- Martin Frimer
- 42 stemmer
- Knud-Jørn Lundum
- 38 stemmer
Efter skriftlig afstemning blev valgt Lene Holm og Martin Frimer til afløsning af Jane Wittrup og
Johan Thisted
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Opstillet:
- John Møller
- 39 stemmer
- Hans Jørgen Steiniche Jørgensen - 37 stemmer
- Kurt Jacobsen
- 32 stemmer
Efter skriftlig afstemning blev valgt John Møller og Hans Jørgen Steiniche Jørgensen til afløsning
af Freddy Frederiksen.
8. Valg af Formand
- Palle Lemminger blev enstemmigt genvalgt for ny toårig periode.
9 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
- Mogens Ahle blev genvalgt, og
- Robert Møller blev valgt til afløsning af Janus Bech
Til revisorsuppleant valgtes
- Niels Buhl.

10 Eventuelt
Ingen indlæg.
Udenfor dagsorden:
Årets idrætsudøver Mads Jepsen fra surferafdelingen er blevet kåret ved Hedensted Kommunes
sports Award i år. Klubben Ønsker Mads tillykke med alle de fine præstationer med en blomst og et
gavekort
Til ”Årets ildsjæl” har bestyrelsen valgt Allan Jensen,
Allen får stor tak for sit engagement i kommunikation, hjemmeside, klubblad og velvilje til hjælp
akutte dataproblemer.
Der uddeltes tak og vingaver til afgåede afdelingsformænd og bestyrelsesmedlemmer

Som dirigent:
Max L. Jepsen
Advokat

Palle Lemminger
Formand

