Generalforsamling
Juelsminde Sejlklub
d. 30/3 2004.
1. Valg af dirigent.
Alex Mathiesen bød velkommen til en godt besøgt generalforsamling. Han foreslog Max
Jepsen som dirigent. Max blev valgt, og konstaterede en lovlig indvarslet generalforsamling.
2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for 2003
Alex Mathiesen aflagde beretning, se bilag 1.
Surferudvalg. v/ Niels Buhl.
Der er god søgning i det nye hus. 15 – 20 nybegyndere på mandage, lidt færre på torsdage.
Klubben afholdt et vellykket stævne sidste forår og surfere herfra deltog i 3 udenbys stævner.
Vi vil gerne investere i grej, der kan fastholde surferne ud over det første år.
Ungdomsudvalg v/ Michael Hegelund.
Vi har arbejdet på at blive godkendt som ”Den ungdomsvenlige sejlklub” og det er lykkes.
Der arbejdes hårdt på at holde og aktivere både ungdomssejlere og forældre..
Stævneudvalg v/ Arne Rohde.
Arne fortalte om vellykket afvikling af 2 X DM i august. Det var BB10M og Luffe 37. Der var
16 BB10M, og hos Lufferne deltog 23 både. Der skal lyde en stor tak til alle hjælperne og til
havnefogeden, som var yderst imødekommen. En stor tak til brugerne af juniorhuset for deres
indsats med at tømme hallen, så den kunne bruges i forbindelse med stævnerne. Der arbejdes
hen imod at afholde DM for L-23 i 2005.
Pigesejlere v/ Inge Høj
Der deltog kun fem både i 2003 heraf 1 båd med instruktør
Velafviklet ”Kringeling Cup” i august. Ladies Cup havde 12 – 13 deltagere og blev afviklet i
kraftig vind, som bevirkede at sejladserne blev afkortet, men et godt arrangement, der søges
gentaget i 2004.
Bladudvalg v/ Jens Erik Jensen.
Bladet fortsætter på samme måde, og redaktøren opfordrede kraftigt medlemmerne til at
komme med indlæg!! . Ligesom der opfordres til at benytte bladets annoncører.
Arrangementsudvalget v/ Else Røikjær.
Der var arrangeret pinsetur til Strib, med rigtig god deltagelse. Den blev dog afkortet på grund
af en meget dårlig vejrmelding, men alle nåede hjem, inden tordenvejret brød løs.
Efterårsturen til Endelave var hyggelig, men ikke ret mange deltog.
Der er i vinter afholdt 2 foredragsaftener, et med Marquardsen, der berettede om mange år på
Middelhavet. John og Inge berettede om en tur i det Svenske. Her var der arrangeret
fællesspisning i klubhuset med over 40 deltagere. Else sluttede af med at opfordre til at
overholde tilmeldingsfristen til standerhejsningen, og efterlyste en AFLØSER, da hun stopper,
og sluttede af med en tak for den store opbakning.
Husudvalg v/ Eva Pedersen.
Eva har afholdt spisning i forbindelse med søsætning af bådene, også her skal der lyde en
opfordring til at melde sig til i god tid igen i år.
60’ aktivisterne v/ Jørgen Kragh. Er aktive, vi laver opholdslokale i juniorhuset, maler
klubhuse og øvrig vedligeholdese Vi fortætter i samme spor.

Fruentimmere v/ Nanna Trojel.
Vi er nu 22 deltagere, aktiviteterne aftales fra gang til gang. Vi har haft en vellykket tur til
Endelave.
Kapsejladsudvalg v/Kenny Poulsen.
Se bilag 2.
Kommentarer til beretningerne:
Bjarne Pedersen efterlyste information om autocampere og fjernelse af bådstativer i
sommerperioden.
De to svar ligger mest i havnebestyrelsen regi. Autocampere holder tit på havnen og kan lige så
godt betale for ordnede forhold, det må ikke blive en konkurrent til Campingpladsen.
Bådstativer, Her henvises til Havnens reglement, som vi må følge. Der kom dog et forslag om
evt. at afskærme stativerne med en form for flethegn.
Nanna Trojel stillede spørgsmål vedr. afregning af el, og fandt det urimeligt at det kun er dem,
der har både i vandet, der skal betale. Alex fremførte havnens retningslinier, og havnefogeden
oplyste, at strømforbruget sidste år faldt med 15000,- kr. så indførslen af målere har haft sin
virkning.
Henning Seiding orienterede kort om kommuneplanen for havnen.
Janus Beck stillede spørgsmål vedr. havnens økonomi og den nye ”færgemarina”
Alex Mathiesen svarede: Den nye marina er bygget af Juelsminde kommune og overgår til
”Juelsminde havn og marina” Han omtalte ligeledes omsætning, overskud og formue.
Henning Seiding gav en gennemgang af samarbejde / økonomi mellem klubben og havnen.
Samtlige beretninger blev herefter enstemmigt godkendt.
3.

Regnskab for 2003.
Henning Seiding gennemgik og forklarede regnskabet for 2003. Efter en enkelt bemærkning
om telefonregning, blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Budget, 2004
Dirigenten foreslog, at punkt 11, ”Strategiplanen” bliver behandlet sammen med budgettet,
Hvilket blev vedtaget.
John de Haas fremlagde strategiplanen på overhead, og efter gennemgangen var der følgende
kommentarer.
Steffen Michlenborg efterlyser en formulering om at beholde bredden i ungdomsafdelingen,
affødt af bemærkningen om målsætningen om et antal A-sejlere blandt optimisterne.
Michael Hegelund: Bredden er der, men skal udbygges med kapsejlere, der gøres meget for at
beholde sejlerne.
Arne Rohde spørger om sejlklubbens repr. I havnebestyrelsen skal være i sejlklubbens
bestyrelse, eller kan vælges blandt alle medlemmer.
Svar: Det afgøres af generalforsamlingen (punkt 9).
Kenny Poulsen fastslår princippet ”YDE FOR AT NYDE”, Vi skal gerne frem til en lavere
gennemsnitsalder af sejlklubbens medlemmer. Det er nu, det seje træk skal komme, og en
prioritering af rækkefølgen i ”strategiplanen” er op til bestyrelsen.
Hardy Nielsen orienterede kort om planerne ang. Opstart af en ro/kajak afdeling. Meget positiv
opbakning.
Strategiplanen blev enstemmig vedtaget.
Budget: Henning Seiding fremlagde budgettet, og fremhævede en forventet indtægt på
150.000 kr. som afgift fra gæstesejlere. Han opfordrede udvalgene til snarest at komme med
budgetforslag fra udvalgene.

Affødt af strategiplanen ønsker bestyrelsen godkendelse af en prøveperiode på et år, for at
prøvekøre forslaget om ”familiekontingent” på 1200,- De øvrige kontingentformer foreslås
uændret.
Budgettet, kontingenter og familiekontingent på prøve blev godkendt uden indsigelser.
5.

Indkomne forslag.
Der er ingen forslag til generalforsamlingen.

6.

Valg til bestyrelsen.
Alex Mathiesen og Henning Seiding genopstiller ikke, Palle Røikjær modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår Brian Mailund, der er revisor, til ny kasser.
John de Haas og Inge Høj bliver foreslået til bestyrelsen. Når der er flere kandidater end der
skal vælges skal der skriftlig afstemning til. Nanna, Grethe og Henning vælges til
stemmetællere, og afstemningsreglerne blev gennemgået af dirigenten.
Der blev afgivet 38 stemmer, hvoraf en var ugyldig. Stemmerne fordelte sig således:
Brian: 34, Palle 33, John 30, Inge 14. De tre første er hermed valgt.
En stor tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer.

7.

Valg af suppleanter.
Inge høj og Anne Dorthe Hegelund blev genvalgt.

8.

Valg af revisorer
John de Haas kan ikke genvælges.
John Günter blev genvalgt, Margit Nielsen nyvalgt, og som suppleant: Steffen Michlenborg.

9.

Valg til havnebestyrelse.
Her blev oplægget fra ”strategiplanen” med de to personer, der skal sidde i havnebestyrelsen
Kommer fra bestyrelsen. Der opfordres til mere åbenhed og især samarbejde.

10.

Strategiplan
Er behandlet under punkt 4.

11. Årets Ildsjæl.
Nyindstiftet vandrepokal, der gives til en person, der har ydet en særlig indsats i det forgangne
år. Den blev tildelt Else Røikjær for de fremragende arrangementer hun har stået for.
12.

Eventuelt.
Nanna Trojel: En sejler i Juelsminde havn sejler med et stort piratflag i stedet for dannebrog,
hvilket generalforsamlingen finder upassende, især sammen med Juelsmindestanderen på
båden.
Palle Røikjær: Det satses på, at det lille overskud fra bådoptagning og søsætning, evt. kan
bruges på flytning af vinterstativer.
Margit Nielsen: Efterlysning af skilte vedrørende nøgler til gæstesejlere der ankommer sent.
Arne Rohde opfordrer til, at der kommer lys på den tværgående høfte udenfor havneindløbet
inden der sker et uheld i mørke med en uopmærksom sejler
Steffen Michlenborg opfordrer til udlevering af en ny klubstander hvert år (evt. betalt via en
kontingentstigning) best. Arbejder med forslaget, og opfordrer sejlere til at se kritisk på egen
stander.
Henning Seiding: vil gerne påtage sig det overordnede ansvar for klubbens h-båd plus evt.
nyanskaffelse.
Til slut endnu en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, og Max Jepsen takker for god ro
og orden.
Hardy.

