Generalforsamlingen d. 22 marts 2005

Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Bestyrelsen anbefalede Max Jepsen som
dirigent og Max Jepsen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Bestyrelsens og udvalgenes beretning:
En beretning er et tilbageblik på året der er gået. Gik det som vi forventede. Det gør det
næsten aldrig, men her er bestyrelsens beretning for året der er gået.
Bestyrelsens arbejdsgrundlag har været og er fortsat sejlklubbens vedtægter som er den vej
hvor på sejlklubben skal køre og bestyrelsens ledestjerne har været den af
generalforsamlingen godkendte strategiplan.
På det generelle plan har vi i sejlklubben været engageret i debatten om strukturen i DS.
I foråret 2004 var der i pressen megen kritik af Dansk Sejlunion. Det resulterede i, at
Sejlunionens formand erklærede, at der ville blive igangsat en debat om ændringer og
forbedringer af unionen.
Dansk Sejlunion skal have en struktur, hvor ledelsen styrer Unionen mere fremadrettet og
målrettet, samt sikrer unionens fleksibilitet, dynamik og handlekraft. Det gælder både
bestyrelsen og sekretariatsledeIsen.
Repræsentanter for fem østjyske sejlklubber satte sig sammen for at gøre noget konkret ved
sagen. Det er Horsens Sejlklub, Ry Sejlklub, Århus Sejlklub, Kaløvig Bådelaug, og
Juelsminde Sejlklub. Det har resulteret i et forslag til helt nye vedtægter for Dansk Sejlunion.
Sideløbende har Hellerup Sejlklub, støttet af en række sundklubber, bl.a. har Kongelig Dansk
Yachtklub og Sejlklubben Bugten Aarhus tilsluttet sig som medforslagsstillere til det østjyske
forslag.
Vedtægtsforslaget kommer til behandling og afstemning på Sejlerdagen, som afholdes på
Bygholm Parkhotel d. 10. april 2005. Hvis de vedtages, træder de i kraft et år efter.
De væsentligste forandringer i de foreslåede vedtægter er som følger:
En opstramning af formål, værdigrundlag og kerneområder.
Bestyrelsen reduceres antalsmæssigt fra 14 personer til 7 personer inkl. for manden, og de
vælges alle direkte på generalforsamlingen.
På det lokale plan . Vi er pt. 547 medlemmer i sejlklubben.
Ny bestyrelses arbejdsform, Som en del af strategiplaner er også et forsøg med inddragelse af
udvalgsformændene i klubbens ledelse og dermed også påtage sig et videre ansvar bl.a. for
information til baglandet. Denne arbejdsform skal vi evaluere efterfølgende.
Det har været bestyrelsen intention at hæve åbne for informationsniveauet. Dette er bl.a. søgt
udført ved offentliggørelse / ophængning af alle referater i husene fra de møder der er afholdt,
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og især ved anvendelse af klubbens hjemmeside www.juelsmindesejlklub.dk som med hjælp
fra vores fremragende webredaktør altid er opdateret.
Information til nye medlemmer. Som en del af strategiplanen tog bestyrelsen hul på denne
plan ved i maj måned, ved at indbyde alle de på det tidspunkt nye medlemmer til en
orientering klubbens mange tilbud og muligheder.
Samarbejdet med og i Havnebestyrelsen er godt. Der er en positivt, konstruktivt og
fremadrettet holdning alt arbejdet udføres til gavn for alle der færdes på havnen, såvel
erhvervsfolk, bådejere som gæster.
Der blev i november afholdt et historisk møde for bådejerne – der alle fik en grundig
orientering om havnebestyrelsen og havnens arbejde.
Det nye ”Havnereglement” er udsendt til alle i forbindelse med indkaldelsen til denne
generalforsamling. .
Juniorhuset – 60’ aktivisterne har siden efteråret udført et meget stort og meget flot stykke
arbejde med færdiggørelse af 1’etagen på Juniorhuset. Brandtrappen og gelænder er ved at
blive monteret. Gulvtæppet er nu pålagt, borde og stole er undervejs. M.h.t. bordene skylder
vi Jens Erik Jensen en stor tak for muligheden for at få del i de borde som hans arbejdsplads
udskiftede og ligeledes en stor tak til Steffen Michlenborg for en beredvillighed da borde
skulle transporteres hjem fra Fredericia.
Ro-afdeling, Generalforsamlingen nikkede til at bestyrelsen kunne arbejde videre med
etablering af en ro-afdeling og kort efter, allerede i juni måned var der anskaffet en robåd og
senere kom der endnu en ro båd og noget større. I forbindelse med ro-afdelingen er der to
store overvejelser. Det ene er opbevaringen af bådene. Her har brugerne af Juniorhuset udtalt
at de indtil videre vil kunne indrette sig så der er plads til alle, men på sigt er dette en
uholdbar løsning. Det andet er antallet af betalende medlemmer. Vi har i bestyrelsen været
langt inde i drøftelserne om at bygge yderligere en hal bl.a. til brug for ro-afdelingen, men
også med andre muligheder. Et byggeri af en hal vil koste omkring 450.000. Det har været og
er fortsat bestyrelsens holdning at skal vi ind i et byggeri primært til ro-afdelingen så skal der
som udgangspunkt være minimum et permanent 30 – 35 betalende medlemmer.
Ny H-båd – I strategiplanen er der intentioner om opstart af en sejlerskole og udbygning af
ungdomsarbejdet. Det var baggrunden for at der blev udarbejdet og sendt ansøgninger til
sponsorer om tilskud til indkøb af yderligere en H-båd. TUBORGFONDET ydede tilskud på
35.000, JUELSMINDE KOMMUNE ydede tilskud på 25.000 og JUELSMINDE
SEJLKLUBS VENNER ydede tilskud på 15.000. Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu
engang at takke vores sponsorer for de flotte tilskud. H-Båden, der er i god stand, og som blev
indkøbt for 96.000 inkl. en landevejstrailer.
Nye retningslinier for H-bådenes anvendelse. Med baggrund i at der nu er to H-både har en
arbejdsgruppe med deltagelse pigesejlerne, juniorsejlerne og onsdagssejlerne udarbejdet
retningslinier for bådenes anvendelse.
Sejlerskole. Som de fleste har kunnet se, er der i dag en annonce i ugeavisen om ”Lær at
sejle”. Vi har aftale med tre dygtige og erfarne instruktører der vil forestå sejlerskole
undervisningen. Der er tanken at sejlerskolen skal være om torsdagen.
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Navigationsundervisning – I vinter fra oktober til denne måned har sejlklubben i samarbejde
med LOF gennemført et kursus til duelighedsprøven. 12 gennemførte og bestod den teoretiske
del af duelighedsprøven.
VHF-kursus. I forbindelse med indførelse af ny teknologi vil de nuværende VHF-radioers
muligheder blive begrænset over år, der er pt. ingen dato herfor, men anvendelsen af de nye
DSC/VHF radioer forudsætter et nyt certifikat. Pt. har klubben et sådan VHF-kursus med 16
deltagere i gang her i huset.
Marinehjemmeværnet, Der er kommet nye folk i MHV og der er nu indgået en aftale om
optagelse af kapsejladsbøjerne.
Nyt rengøringsfirma til klubhuset. Med baggrund i ringe rengøringsstandard, besluttede
bestyrelsen at udskifte rengøringsfirmaet, og det ses tydeligt på kvaliteten af rengøringen der
nu foretages. Det er Torben Hasfeldt fra Klakring der nu gør rent.
Forbedring af akustikken i klubhuset. Et af vores store problemer her i huset har været
akustikken. Efter konsultation af flere dygtige mennesker besluttede bestyrelsen at forbedre
akustikken ved at udskifte de plader der sad i loftet med nye og flere. Niels Buhl sørgede for
pladerne og 60’ erne ved Jørgen og Jørgen og Hans sørgede for at der på to dage var der en
helt anden lyd i klubhuset.
Et par af klubbens medlemmer følte sidste år trang til at provokere – som det blev udtalt – ved
at flage med meget store pirat flag. Dette er ikke i overensstemmelse med god etik og er ikke
tilladt efter havnereglementet, derfor skrev klubben sammen med havnen et anbefalet brev til
de to bådejer med anmodning om at fjerne flaget – hvilket blev efterlevet.
Lederen af Junior afdelingen har p.gr.a. arbejde måtte melde fra. Vi har for nylig haft et møde
med forældrene og foreløbig er det aftalt, at de store juniorsejlere forestår undervisningen og
tilrettelæggelse af sejladserne, men samtidig skal forældrene yde en væsentlig indsats. Dette
arbejdes der videre med. Det er dejligt at opleve at de unge juniorsejlere der med engagement
og interesse går til opgaverne.
50 års jubilæum. I januar 1952 blev klubben som vi kender den i dag stiftet, og i januar 2002
havde klubben 50 års jubilæum. Bestyrelsen har nu taget initiativ til at få skrevet klubbens
historie for de første 50 år. Klubbens tidligere formænd har været samlet og sammen med en
journalist har gruppen påtaget sig at arbejde videre med dette projekt..
Tids horisonten er, at bogen/historien som det bliver, skal være færdig inden næste sommer. I
den anledning skal vi efterlyse billeder, scrapbøger og lignende fra klubbens tidlige år.
Udgiften til dette projekt forventes at kunne finansieres ved henvendelse til sponsorer.
Surferudvalg v/ Niels Buhl
Sæsonen startede med oprydning og klargøring af såvel gammelt som nyindkøbt materiale.
Der havde være god søgning om mandagen, 10-12 nye medlemmer, hvor af 8 var piger.
Efterfølgende med ca. 20-25 på vandet. Torsdag var seniorerne på vandet, samt øvede unge.
De unge havde deltaget i 3 stævner ude og 1 hjemme. Alle med fine placeringer.
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Ungdomsudvalg v/ Jens Erik Jensen
Sæson startede med at Østjyllandskredsen kom og overrakte diplom, som ungdomsvenlig
sejlklub. Der har været 10-12 optimistjoller på vandet. Ældre ungdomssejlere har fungeret
som hjælpeinstruktør. Træner har været Niklas fra Horsens. Tunølejren havde 6 deltagere. I
løbet af vinteren har der hver 2. uge været afholdt teoriaftener, med svingende deltagelse.
Michael Hegelund er fratrådt som formand. Der var derfor indkaldt til forældremøde om
afdelingens fremtid.
Stævneudvalg v/ Arne Rohde
I år arrangeres DM for L23, 4.-7. august, med base i juniorhuset. Der vil blive brug for 25-30
hjælpere.
Pigesejlerudvalg v/ Inge Høj
Opstartsaften blev en hyggelig start på kommende sæson. I sæsonen er 5 både stillet til start, 1
med instruktør. 3-4 nye piger havde lyst til at sejle med. Inden sommerferie afholdtes den
årlige Kringeling Cup, som i år desværre delvis måtte aflyses pga. dårligt vejr. Ladies Cup
blev afholdt i august med ca. 14 deltagere, 2 både kom helt fra Århus. Efter sejlads var fælles
spisning i Juniorhuset, hvor ca. 90 personer deltog. Enkelte af vinterarrangementerne måtte
aflyses pga. manglende tilslutning.
Bladudvalg v/ Jens Erik Jensen
Intet at berette. Redaktøren vil dog gerne have flere indslag fra medlemmerne.
Aktivitetsudvalget v/ John de Haas
Pinseturen gik til Bogense med 17 deltagere og til Endelaveturen var der 3 deltagere.
Vinterprogrammet – mange er gået glib af nogle gode oplevelser med vinterarrangementerne
bl.a. med den hyggelige fællesspisning ved arrangementerne med Eva’s gode mad,
Karin og Knud Jørn Lundum beretningen om deres tur med SPINELL til Skotland, Karin’s
senere demo af trykkogeren til henkogning af mad til sommerturen, den lange tur eller til den
travle hverdag var en aften udover de almindelige.
”Marie’s” Tur til Skotland og Hugo Nielsens beretning om ture til Finland, Skt. Petersborg og
Frankrig, men også besøgene hos Havneservice i Horsens og IMERCo her har været gode
arrangementer.
Pinseturen i år er planlagt til Skærbæk.
Onsdagsudvalg v/ Kenny Poulsen
I alt 18 forskellige både havde deltaget i sejladserne. Fremmøder var 5-10 både pr. aften. Der
blev sejlet korte og lange baner hver aften for at tilgodese så mange som muligt.
Njordsejladsen blev afviklet i godt vejr. Der deltog også flere både ved Endelave Rundt.
Vinterarrangementet med deltagelse fra dansk sejlunion måtte desværre aflyses pga. snestorm.
60’er aktivisterne v/ Jørgen Kragh Jørgensen
Juniorhuset er færdiglavet: isoleret, beklædt, malet m.m. De har lavet lyddæmpning i
klubhuset på lillemolen. Senere skal gulvet have olie og huset males udvendig.
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Ro-udvalg v/ Mogens Ahle
Desværre har tilslutningen ikke været så stort som forventet, på nuværende tidspunkt er der
13 betalende medlemmer. Man har 2 robåde: 2’er m/styrmand samt en 4’er, som er ved at
blive istandsat. Vejle roklub vil forære klubben endnu en 4’er, som kan tages i brug efter en
gang lak. Der forventes opstart først i maj måned. Der vil blive arrangeret klubaften. Hvor
man kan få en prøvetur.
Fruentimmerne v/ Nanna Trojel
Der er 18-20 aktive som mødes hver tirsdag formiddag. Hver måned er der et
ekskursionsarrangement.
Bestyrelsens og udvalgenes beretninger blev godkendt.
Det reviderede regnskab 2004
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab der godkendtes.
Budget for 2005, samt fastsættelse af kontingent.
Kassereren gennemgik budgetforslaget, der godkendtes med uændret kontingent, men med
indførelse af bruger betaling på enkelte områder.
Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag rettidigt.
Valg af bestyrelse.
På valg var Christian Kronow og Inge Høj der ikke ønskede genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Bent Jensen og Lone Rehnquist.
Til bestyrelsessuppleanter valgtes Marianne Kragh og Niels Buhl.
Til revisorer valgtes Steffen Michlenborg og Johan Thisted og som revisorsuppleant valgtes
Viggo Frandsen.
Udnævnelse af æresmedlem.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling om at udnævne Bent Ginnerup som
æresmedlem i sejlklubben. Baggrunden herfor er en mangeårig formandspost hvor en
fremsynethed er baggrunden for en væsentlig del af klubbens nuværende gode økonomi blev
grundlagt.
Markering af 25 års medlemskab.
I en sejlklub af vores størrelse og med vores alder er det almindeligt at der er traditioner for
markering af et langt medlemskab.
Der er ikke kun medlemskabet, men det er også udtryk for et langt engagement i klubbens liv
som medlemmerne yder hver på deres måde.
Det er baggrunden for at bestyrelsen fremover vil markere hvert medlems 25 års medlemskab
med en lille nål med klubben stander og egeløv i sølv.
I år vil der være 71 medlemmer der kan modtage denne nål. I de kommende år væsentlig
færre modtagere.
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De første 71 jubilarer er efter anciennitet:
Navn
Georg Jørgensen
Kirstine Frandsen
Per Junggreen
Viggo Frandsen
Bitte Frandsen
Gunnar Egsgaard
Andreas Holm Jensen
Preben Frandsen
Bent Ginnerup
Anton Schrøder
Ole Nielsen
Thorkild Therkildsen
Johan Thisted
Sigurt Jacobsen
Svend Jørgensen
Poul Grejs Pedersen
Erik Lorensen
Lone Madsen
Uffe Hannibal
Lars Molgjer
Jens Schmidt
Jørgen Mikkelsen
Casper Nielsen
Peter Hansen
Ulrik Plesner
Poul Richard Germansen
Elmer Bech Sørensen
Jørn Ginnerup
Thomas Hannibal
Arne Rohde
Bent Hjerrild
Tage Them Andersen
Ole Ødman

Bopæl
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Hornsyld
Juelsminde
Horsens
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Hedensted
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Hornsyld
Horsens
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Roskilde
Horsens
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Juelsminde
Hornsyld
Juelsminde
Tørring

Navn til ny H-båd.
Der indkommet mange gode forslag. Bestyrelsen vælger navn til båden ved først givende
lejlighed. Vinderen vil få direkte besked.
Uddeling af årets Ildsjæl:
Under gennemgang af bestyrelsens beretning blev der flere gange omtalt at så var der det ene
og det andet der var udført alt sammen udført med stor faglighed, kompetence, begejstring og
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ikke mindst også socialt samvær alt til gavn for hele sejlklubben. Og det hele honoreres med
en enkelt pilsner eller to under arbejdet.
Det er en enstemmig bestyrelse der peger på denne gruppe som udnævnelse til årets ildsjæl
vores unikke gruppe af 60’ er aktivister som vi alle skylder en stor tak for det flotte arbejde –
og så det næste arbejde………Jørgen Kragh Jørgensen modtog ”pokalen” på 60’ernes vegne.
Eventuelt.
Havnefoged Carsten Clausen, fortalte kort om sit job som havnefoged og de fremtidsplaner,
som er omkring havnen.
Der er kommet nyt ordensreglement, som udleveres til alle nye pladslejere i havnen.
Reglementet indeholder bl.a. regler for anvendelse af grillpladser. Kun de opstillede må
benyttes, det er ikke tilladt at have grill på broerne. Strøm er frit, dog skal man have måler
hvis der ønskes el. udenfor sæson. Leg med småbåde skal ske udenfor havnen.
Nyhed fra i år. Årslabel, til påklistring, specielt nødvendigt for mindre både, som ikke fører
klubstander. Vil blive tilsendt alle bådejere. Havnen skal terrorsikres, så erhvervsskibe kan
anløbe havnen.
Generalforsamlingen udtrykte ros til Carsten for arbejde som havnefoged.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takker Max Jepsen for god ledelse af generalforsamlingen.
Der blev sluttelig udråbt et leve for Juelsminde sejlklub.
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