Egense Sejlklub
Generalforsamling lørdag 7. marts 2020
-

Medlemstal pr. 31/12 2019:
398 fordelt på 252 aktive, 28 partner, 11 passive og 107 børn/unge, heraf 23 i SES.
Antal deltagere med stemmeret: 72 aktive. Uden stemmeret: 5 partnere/passive
Velkomst ved formand Jan Brix.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Kim Kronborg / referent: Bruno Larsen
og tre stemmetællere: Poul Erik Thomsen, Martin Thrysøe og Jørgen Væver
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent, leje og afgifter m.m.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand
8. Valg til bestyrelsen (to medlemmer afgår skiftevis hvert år efter tur), samt valg af to suppleanter.
9. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.
10. Valg af udvalg (jvf. § 13).
11. Eventuelt
Efter formandens velkomst og dirigentens konstatering af, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og
i henhold til vedtægterne, blev forsamlingen opfordret til overholdelse af persondataforordningen.
Per Fuglsang Nielsen gjorde opmærksom på, at vedtægternes paragraf 7 fastslår, at den ordinære
generalforsamling skal holdes ultimo marts. Ingen modsatte sig en fortsættelse af mødet.
Af hensyn til kontinuiteten i referatet har undertegnede protokolfører tilladt sig at fremrykke resultatet af
behandlingen af et forslag fra bestyrelsen om, at behandle dagsordenspunkterne 7, 8, 9 og 10 før punkt 6.
Ved skriftlig afstemning var der stort flertal for at følge den vedtægtsbestemte dagsorden.
Punkt 2:
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Den skriftlige beretning indgår som bilag
Formand Jan Brix nævnte fornyelse af servicekaj, der blev indviet i maj 2019, og oprettelse af sejlerskole
som nogle årets store begivenheder. Dernæst at udnævnelsen som Årets Havn 2018 blev fulgt op med en
delt andenplads på Danske Tursejleres rangliste for 2019.
I løbet af året havde masteskuret få en omgang, herunder nyt tag, formedelst 95.000 kr. Herfra kan
trækkes et kommunalt tilskud på 49.000. I 2020 sættes der fokus på Klubhustaget, idet der er konstateret
råd. Budgettet lyder på 360.000 kr. Der satses på en ny og mere holdbar belægning.
På opfordring fra medlemmer blev der i november 2019 holdt et møde, hvor mangt og meget blev vendt.
Flere spørgsmål blev rejst. Nogle blev besvaret på mødet. Andre svar blev udsendt i februar 2020. I det
hele taget anser bestyrelsen mødet som frugtbart, hvorfor et nyt medlemsmøde er indskrevet i 2020kalenderen: lørdag 7. november.
Generelt har 2019 budt på mange aktiviteter og nye maritime tiltag for alle aldersgrupper og interesser. På
flere fronter samarbejde sejlklubben med andre, og mange medlemmer byder ind for at klare de
forskelligartede opgaver.

Slutteligt sendte formanden en stor tak til alle frivillige, der har ydet og yder en indsats med renoveringer og
andre aktiviteter til fællesskabets bedste.
Årsberetningen godkendtes
Punkt 3:
Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år (31. okt.-30. sept.)
Årsrapporten indgår som bilag.
Der var budgetteret med et overskud på 21.800 kr., men resultatet blev et minus på 34.589 kr.
Revisor Hans Kjeldgaard gennemgik årsrapporten, og besvarede en lang række spørgsmål: Køb og salg af
olie, forsikringer, specifikation af vedligeholdelsesudgifter, tilgodehavender hos medlemmer, udgifter til
videoovervågning, konsulentbistand, juridisk bistand, regnskabsmæssig assistance og edb-udgifter.
På baggrund af de mange spørgsmål, blev bestyrelsen opfordret til at holde en åben-kasserer-aften
Regnskabet godkendt med 49 stemmer for og 22 imod
Punkt 4:
Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
Budgettet er en del årsrapporten og indgår som bilag
Der budgetteres med et overskud på 54.500 kr.
Budgettet for 19/20 godkendt uden kommentarer
Punkt 5:
Fastsættelse af kontingent, leje og afgifter m.m.
5A. Bestyrelsen ønsker at fastholde et gebyr på 100 kr. for medlemmer, der ønsker manuel fakturering.
Forslaget forkastet med 38 stemmer imod, 30 for og tre blanke stemmer
5B. Bestyrelsen foreslår, at der for 2021 opkræves ekstra beløb øremærket til udskiftning/renovering af østog vestbroerne: 200 kr. pr. aktivt medlem og 100 kr. for passiv/partner.
Der skal opbygges en kapital og dermed påvises egenvilje, hvilket er en fordel, når der skal ansøges om
tilskud fra kommune, fonde, andre puljer og sponsorer. Fornyelsesprojektet hvad angår broerne vil koste
omkring tre mio. kr., fremgår det af en vurdering i helhedsplanen
Forslaget godkendt med 38 stemmer for, 31 imod og én blank
5C. Bestyrelsen foreslår en lejestigning for gæstesejler gældende fra sæson 2021:10 kr. pr. takst.
Forslaget godkendt med 49 stemmer for, 11 imod og én blank
5D. Bestyrelsen foreslår takststigning for brug af slæbested fra 2021:
Fra 60 til 70 kr. pr. gang og fra 400 til 450 kr. for årskort.
Forslaget godkendt med 43 stemmer for, 23 imod og én blank
5E. Bestyrelsen har indeksreguleret takstbladet for 2020 (som besluttet på generalforsamlingen i 2019).
Bestyrelsen foreslår, at pristalsregulering også skal gælde takstbladet for 2021.
Forslaget godkendt med stor majoritet ved håndsoprækning
Punkt 6:
Behandling af indkomne forslag
6A1. Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen i 2021 sat til lørdag 6. marts.
Forslaget godkendt
.

6A2. Bestyrelsen ønsker mulighed for skrappere sanktionsmuligheder i form af advarsler og/eller i grove
tilfælde eksklusion ved verbale overfald, chikane, hærværk og trusler mod medlemmer af bestyrelse og
udvalg samt medlemmer i øvrigt. Bestyrelsen ønsker skærpelsen indsat i havnereglementet.
Der var overvejende majoritet for en opstramning, men under hensyntagen til mulighederne i
gældende vedtægter/regler.
6B. Birthe Jørgensen foreslår en række ændringer og tilføjelser til havnereglementets punkt 3.
Bestyrelsens bemærker, at ændringer skal indsendes til godkendelse i Kystdirektoratet.
6B1. Både i vand skal tilses på land minimum hvert 3. år, af hensyn til sødygtighed.
Forslaget godkendt efter håndsoprækning: 37 stemmer for og 33 imod
6B2. Forslag fra Birthe Jørgensen: Både med vinteropbevaring på land må ikke være tilsluttet strøm
medmindre ejeren er til stede - af hensyn til brandsikkerhed.
Forslaget godkendt med overvejende flertal ved håndsoprækning
6B3. Birthe Jørgensen foreslår, at både kun kan henstilles på landareal i maksimalt tre år. Ove Pedersen
foreslog at ensrette priserne uanset om bådene er på land eller i vand – gældende fra 1. februar 2021.
Ove Pedersens tillægsforslag godkendt med overvejede flertal ved håndsoprækning
6C1. Palo Hinsch foreslår: Alle medlemmer med bådplads skal hvert år i forbindelse med betaling indsende
kopi af betalt forsikring for deres båd (ansvarsforsikring). Bestyrelsen bemærker: Ansvarsforsikringen er
lovpligtig. Alle medlemmer har pligt til fælles kollektiv ansvarsforsikring igennem klubben. Police betales via
klubben og forsikringsselskabet vil da meddele klubben opsigelse af en forsikring.
Bortfalder
6C2. Palo Hinsch foreslår: Alle både skal have årsmærke siddende på båden, således at mærkaten kan
ses fra bådebroen. Er der ikke gyldigt årsmærke på båden skal båden fjernes. Bestyrelsen bemærker: Er
indbygget i regler/bestemmelser. Årsmærket er medlemmets eget ansvar at afhente og påsætte sit fartøj.
Bortfalder
6C3. Der ønskes en liste over samtlige både. Listen skal indeholde liggepladsnummer, type af båd, ejerens
navn og mobilnummer. Listen kan ligge på hjemmesiden eller være ophængt i klubhuset. Bestyrelsen
bemærker: Persondataforordningen forbyder offentliggørelse af sådanne informationer. Men der kan i
klubhuset fremlægges en mappe, hvori medlemmerne selv frivilligt indskriver informationer til hinanden.
Bortfalder
6E1. Susanne Svoger foreslår: Indsejlingen skal stå klar inden den første søsætning i april. Og tages op 14
dage efter den sidste optagning af både. Det kunne jo være det samme hold som sætter dem ned, som
også skal tage dem op igen.
Forslaget forkastet ved håndsoprækning
6E2. Susanne Svoger foreslår: Bådestativer skal bådejer få væk 14 dage efter deres båd er kommet i
vandet. Så stedet kan bruges til andet godt. Bestyrelsen bemærker: Det kræver en ændring af
havnereglementets punkt 6. Bestyrelsen foreslår, at alle både og stativer skal være fjernet fra
vinterplacering senest 14 dage efter sidste søsætning arrangeret af Egense Sejlklub.
Forslaget godkendt ved håndsoprækning
6E3. Susanne Svoger foreslår: For at få flere gæstesejler og indtægter til sejlklubben. Jeg tænker at,
Egense Sejlklub sponserer vendbare rød/grønne skilte. Når man sejler væk ca. fra fredag til søndag eller 1
uge eller en længere ferie, kan pladsen udlånes til andre.

Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6E4. Susanne Svoger foreslår: Hvis autocamper må overnatte på havnen, skal de give det samme som
gæstesejler. Hvad skal de også give mere, hvis de har en gummibåd eller en jolle med på slæb som kan
ligge i havnen? Her vil man jo igen få en indtægt ind til Egense Sejlklub.
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6E5. Susanne Svoger foreslår: Hvordan kan vi få flere til at møde op til arbejdsweekender? Hvad med at
betale et årligt beløb svarende til tre arbejdsweekender (6 dage á 6 timer) pr. medlem. Afhængig af indsats
får de pågældende penge tilbage (hele beløbet ved fuld indsats). Der kan nok findes nogle knap så
belastende opgaver til de ældste.
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6D. Peter Møller Jensen: Forslag til generalforsamlingens endelige beslutning: Det henstilles til bestyrelsen
at bringe kommende iværksætninger i og på havneområdet sat i bero indtil, at det er sikkert, at færdes på
de nuværende broer. Det angår broernes beskaffenhed, det sikkerhedsmæssige med hensyn til stiger,
livliner og redningsmateriale! Dette arbejde kan enten foretages af ekstern eller intern håndværkergruppe.
Forslaget handler ikke om nye broer, som er optaget i klubbens langsigtede planer (helhedsplan). Det
drejer sig om at få de nuværende broer renoveret til gavn og ikke mindst sikker brug for bådejere og
gæster.
Forslaget godkendt ved håndsoprækning
Samtidig foreslog Peter Møller Jensen (grundet generalforsamlingens lange forløb og det fremskredne
tidspunkt, at efterfølgende forslag trækkes, idet de fleste kan overgå til drøftelse på et medlemsmøde.
6E. Arne Villadsen Knudsen foreslår, at sejlklubben opsiger Zietwing, og udskriver kontingent via faktura
med de enkelte poster, og medsender indbetalingskort.
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6F. Robert Jensen foreslår differentieret lejepris ved skift af bådstørrelse. Bestyrelsen forstår forslaget
således, at ved bådskift midt i en sæson, skal der betales for den lille båd i de x antal måneder den er i
havnen og den store båd i de x antal måneder den er i havnen.
Forslaget godkendt med 29 stemmer for og 16 imod
6G1. Mette Christensen foreslår, at alle både skal som minimum have en ansvarsforsikring. Kopi af police
+ betaling skal være i klubben.
Bortfalder - se forslag 6C1
6G2. Mette Christensen foreslår, at rengøring af klubhuset overgår til havnefogeden. Dem der bor i deres
både, laver en ordning, så de deltager i rengøringen om vinteren. (enge sparet). Bestyrelsen bemærker: De
nuværende havnefogeder er i fleksjob og ikke visiteret til rengøring. Aalborg Kommune yder 80 pct. i tilskud
til faktureret rengøring og vedligehold.
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6G3. Mette Christensen foreslår, at der afmærkes et rygeområde, så rygning ved legeplads og indgang til
køkken begrænses.
Forslaget godkendt således, at der opsættes skilte, og der etableres rygefrit område i og omkring
legeplads.
6G4. Mette Christensen foreslår, at der der udpeges 1-2 tovholdere for hver bro. De skal sørge for, at
bådejerne deltager i arbejdsdage (stille et hold), samt fælles vedligeholdelse + reparationer af egen bro.

Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6G5. Mette Christensen: Tilmelding til arbejdsdage med frosne/varm selv rundstykker. Dyr post og
madspild med alle de ”morgentilbud” til så få fremmødte.
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6G6. Mette Christensen: Pulverslukkere på havnen og klubhuset. Bestyrelsens kommentar: Der er
brandslange i skabet i køkkenet. Vandslanger på broerne. I de fleste forsikringspolicer for bådforsikringer
er der krav om brandslukker og brandtæppe ombord.
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6G7. Mette Christensen foreslår bestyrelsen udvidet med to fra fem til syv medlemmer, da det lader til at
fem har for stor arbejdsbyrde.
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6G8. Mette Christensen ønsker et mere overskueligt budget, fordelt på forskellige poster, så man bedre
kan se, hvad pengene bliver brugt til
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6H1. Peter Hansen spørger ved fundraising: Hvad er lønninger og kursusudgifter løbet op i, og hvad er der
kommet ind af penge?
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6H2. Peter Hansen ønsker et mere specificeret budget,
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6H3. Peter Hansen spørger, hvorfor et medlem er inde og hjælpe kassereren med regnskabet. Er det
lovligt i forhold til persondataloven. Burde hun ikke selv klare den opgave.
Forslaget trækkes og bringes ikke til afstemning
6I. Erik Quist ønsker, at balance for debitor og kreditor skal opgøres hver tredje måned og være tilgængelig
for alle medlemmer.
Forslaget forkastet ved håndsoprækning
6J1. Per Fuglsang Nielsen foreslår, at paragraf 18 tilføjes: Referater fra bestyrelsesmøder tilføjes
månedlige kontoopgørelser.
Forkastet efter afstemning - 29 imod og 20 for.
6J2. Per Fuglsang Nielsen: Det vil være rimeligt at fundraiserens indtægter tilføjes som et særskilt punkt
under indtægter i den kommende årsberetning.
Forkastet efter afstemning - 29 imod og 16 for.
Punkt 7:
Valg af formand
Jan Brix ønsker at fratræde. I hans sted valgtes Jørn Baag Simonsen
Punkt 8:
Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg: Bettina Jane Nielsen og Jytte Jensen. Begge genopstiller.
Efter valget af Jørn Baag Simonsen som formand, skal et tredje bestyrelsesmedlem nyvælges.
Følgende tre blev valgt: Bettina Jane Nielsen, Mette Christensen og Jan L. Larsen.

Det anføres, at valget af sidstnævnte gælder for ét år.
Øvrige kandidater: Jytte Jensen, Jesper Christensen og Peter Møller Jensen.
Valg af suppleanter: Følgende er på valg: Eskild Ebdrup og Jan L. Larsen.
Følgende blev valgt: Jan Brix og Peter Møller Jensen.
Øvrige kandidater: Jesper Christensen og Eskild Ebdrup.
Punkt 9:
Valg af to revisorer og én revisorsuppleant.
Revisorer: Erling Kristensen og Morten Svoger genvalgtes
Revisorsuppleant: Hans Jørgen Olsen genvalgtes
Punkt 10:
Valg af udvalg
- jvf. vedtægternes §13. Her kan alle tilmelde sig uden valg, så gør bestyrelsen opmærksom på dine
interesser, og hvor du vil gøre en aktiv og frivillig indsats. Det gælder følgende: Havneudvalg Fest/Aktivitets/Vild med Vand-udvalg - Nyhedsbrev/informations/Web master udvalg - IT/Hjemmeside
webmaster – Pladsanviser/bådopmåler/indmeldelse – Ansvarlige for søsætning/optagning.
Punkt 11:
Eventuelt
Her blev sagt farvel og tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Den nyvalgte formand Jørn Baag Simonsen havde ordet: For at forbedre dialogen mellem bestyrelse og
medlemmer, vil vi indbyde til to åbne bestyrelsesmøder; tirsdag 19. maj kl. 19 og torsdag 24. september kl.
20.30. Desuden fastholdes medlemsmødet lørdag 7. november.
Angående de åbne bestyrelsesmøder: Der kan indsendes forslag og spørgsmål til bestyrelsen, men under
mødet kan der også spørges ind til punkter på dagsorden. Alt dette for at opnå bedste forståelse for regler
og vedtægter, løse opgaver og besvare spørgsmål. En del af målet er mere frugtbare og knap så
langvarige generalforsamlinger - og en dagsorden med færre end 30 punkter/forslag.

