
 

Ordinær generalforsamling. 

Lørdag d. 9/3 2019 kl. 10.00 
Afholdes i klubhuset Kystvej 1, Egense 9280 Storvorde. 

Endelig dagsorden/ 2. indkaldelse: 

Formanden byder velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent. 

-> Valg af stemmetæller 3 styks. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse(decharge) 

-> se venligst vedhæftet årsrapport 2017/2018. 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år. 

(ønskes godkendt efter bestyrelsens forslag pkt. 6.A.) 

5. Fastsættelse af kontingent, leje og afgifter m.m.  

* Bestyrelsen ønsker at få vedtaget et gebyr på 100 kr. i 2020 for de medlemmer 

der ønsker    manuel fakturering. Og i 2021 200 kr. 

* Købspladsbeviser: Bestyrelsen ønsker at hæve udsalgspris fra 4000 kr. til 5000 

kr. og køber retur til 3500 kr.  

 *Bestyrelsen har igen tilrettet takstbladet efter vedtagelse på tidligere OGF om 

at følge pristals index stigningerne. 

*Pristals index 2018: 2,54 % ifølge Danmarks statistik. 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-

forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks  

 

6. Behandling af indkomne forslag.  

(Note: Alle forslag er vedhæftet i kopi af indsendte forslag) 

A/Bestyrelsen: Kassekredit oprettelse med pant i hus eller opkrævning af ekstra pr. medlem? 

Dette for at give Egense sejlklub en elastik til drift fremover i forhold til de mange 

udfordringer og trængsler Egense Sejlklub/Bestyrelsen står overfor i forhold til de mange 

udbedringsprojekter der er nødvendige i årene fremadrettet. Derfor fremlægges 

nedenstående 2 forslag: Om 1. forslag godkendes forkastes det øvrige. 

Spar Nord har vurderet Klubhuset og givet tilbud om en kassekredit på 500.000 kr. over 10 

år med nedskrivning på 50.000 kr. årligt  

Kopi af tilbud: 

• 500.000 kr. i kreditmaksimum (stiftelsesprovision på 1% og 6,25% i rente) 

•   50.000 kr. i årlig nedskrivning af kreditmaksimum, svarende til 10 års afvikling 

• 500.000 kr. i ejerpantebrev med sikkerhed i klubhuset (tinglysningsomkostninger til 

staten på 1,5% i stempelprovision og 1.660 kr. i tinglysningsgebyr) 

  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks


 

Som sædvanlig kutyme skal oprettelse af kreditten vedtages på en generalforsamling, hvilket 

pantsætningen af klubhuset jf. vedtægterne ligeledes kræver. 

 

§12 vedtægterne: Uddrag: 

Foreningen tegnes af Formanden. Ved Økonomiske dispositioner over 5 % af egen kapital 

kræves dog underskrift af formand og kasserer og et øvrigt bestyrelsesmedlem i Egense Sejlklub. 

Køb, Salg og Pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

Eller hvert aktiv/partner medlem opkræves et engangsbeløb a´ 2000/1000 kr.? 

 

 

B/ Kjeld Fredsgaard: Opstilling af øl/vand automat  

/ Bestyrelsen har tidligere undersøgt indkøb og drift af en automat. Drift er 5-6000 kr. årligt, 

indkøb 50-60.000 kr. Ligeledes skal der i en automat indeholde minimum 1400 kr. i veksle penge 

og det giver en god anledning til at bryde ind i klubhuset og automaten. Hvorfor Bestyrelsen har 

skønnet at køleskabe med få vekselpenge giver manglende interesse for indbrud. 

C/ Kjeld Fredsgaard: Renovering, eller nedtagning af porten til sejlklubbens område 

D/ Kjeld Fredsgaard: Leje af stor container til oprydningsdag den 7. april 2019 til blandet 

affald 

E/ Jesper Mølbach: PayPal som betalings mulighed? 

/ Bestyrelsen mener at de betalingsmuligheder der tilbydes lige nu, er fyldestgørende.  

- Zietwing 

- Konto overførsel 

- Mobil Pay 

- Kontant betaling 

- Kort betaling tankanlæg 

F/ Gentagelse af forslag 2018/ Jan L. Larsen; Forslag vedr. brug af købspladsbevisets 

rettigheder  

/Bestyrelsen forslår en dead lines dato for kommende sæsons brug!! 

/Bestyrelsen ønsker mulighed for at tilbage købe købspladsbeviserne. 

Referat fra OGF 2018:       Forslag er vedtaget ved håndsoprækning. 

Tidligere medlem af bestyrelsen forklarer at et købsplads bevis giver ret til en plads i havnen og kun 

krav på tildeling af først kommende ledig plads.  

Der fremsendes information fra tidligere, hvor punktet er drøftet på en OGF. 

Bestyrelsen har rettighed til at tilbagekøbe købspladsbeviserne. 

 

G/ Martin Brorson: Alle fast læggere skal betale fuld dagspris, som gæstesejlere. 

 

7. Valg af formand, i de år, hvor et sådant skal finde sted. 

       Formanden vælges for 2 år. Jan Brix– Ikke aktuelt i 2019 

 



 

8. Valg til bestyrelsen (to medlemmer afgår skiftevis hvert år efter tur), samt valg af 

suppleanter. 

* På valg er bestyrelsesmedlemmer:  

Jørn Baag Simonsen– Modtaget genvalg 

Hans Jørgen Thrysøe - Modtaget genvalg  

Erling Kristensen – ønsker at trække sig 

Opstiller efter ønske Jytte Jensen 

* På valg er Suppleanter:  

Eskild Ebdrup – modtager genvalg 

Jan (Sylle) Larsen – modtager genvalg 

 

9. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant. 

* Revisorer: Christina Kronborg– Modtager ikke genvalg/ udmeldt 

Morten Svoger – Modtager genvalg 

Opstiller efter ønske Erling Kristensen 

*Revisorsuppleant: Hans Jørgen Olsen - Modtager genvalg 

 

10. Valg af udvalg (jvf. § 13). 

Havneudvalg: Tovholder Jan Brix & Hans Jørgen Thrysøe – fortsætter 

Jesper Christensen, Kaj K. Nielsen, Morten Svoger, fortsætter 

Fest/Aktivitets/ Vild med Vand udvalg: Tovholder Bettina Jane Nielsen – fortsætter 

 Andreas Eckell, Birthe Jørgensen, Britta Larsen, Chris Skjødt Pedersen, Ilona 

Sørensen, 

 Poul Erik Christiansen, Sanne Svoger. - fortsætter  

Havnens jolle: Martin Thrysøe fortsætter? Ønsker ikke genvalg bestyrelse forslår havnes pedel 

får opgaver  

Nyhedsbrev/informations/Web master udvalg:  

Tovholder Bettina Jane Nielsen - Fortsætter  

IT/Hjemmeside webmaster: Lars Kristensen - Fortsætter 

Pladsanviser/bådopmåler/indmeldelse: Jan Brix, Hans Jørgen Thrysøe - fortsætter 

Søsætning/optagnings ansvarlige: Hans Jørgen Thrysøe, Kaj K. Nielsen – fortsætter 

 

11. Eventuelt. 

 

Egense Sejlklubs Bestyrelsen 27/2 2018  

Formanden Jan Brix 

Næstformand Hans Jørgen Thrysøe 

Kasserer Erling Kristensen 

Sekretær Bettina Jane Nielsen 

Bestyrelsesmedlem Jørn Baag Simonsen. 



Prisliste 2019   
(reguleres hvert år før 1/2) 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks  

Revideret 9/1 2019 PBV sekretær Bettina Jane Nielsen 
 

Indmeldelsesgebyr aktive medlemmer(1. gangs beløb)  629,00 kr. 

Årligt kontingent aktive medlemmer             629,00 kr. 

Årligt Kapitalindskud klubhus aktive medlemmer  200,00 kr. 

 

Indmeldelsesgebyr passive medlemmer (1. gangs beløb)  314,50 kr. 

Årligt kontingent passive & Partner medlemmer  314,50 kr. 

Årligt Kapitalindskud klubhus passive & Partner medlemmer  100,00 kr. 

 

Årligt kontingent børn/unge medlemmer   100,00 kr. 

 

Årlig pris pr. m2 båd ved lejet plads/ ½ pris på land         187,00 kr. 

Årlig pris pr. m2 båd ved købs plads/ ½ pris på land              120,50 kr. 

Årlig pris Jolle plads længde indtil 5,00 m. / ½ pris på land   821,00 kr. 

 

Årlig pris Kajak opbevaring for medlemmer container  386,50 kr. 

Kajak brug af faciliteter + afskylning pr. dag    20,00 kr. 

Kajak årskort incl. Afskylning    150,00 kr. 

 

Årlig pris Grundleje pr. Fiskerhus                    341,50 kr. 

 

Depositum for Nøgle til masteskur/Kajak container  150,00 kr. 

Depositum for Nøgle til klubhus    200,00 kr. 

Depositum for Elmåler    500,00 kr. 

KWH pris Elmåler aflæsning 1. gang årligt 1 pak a´4 kwh     10,00 kr. 

Slæbested (pr. gang)        60,00 kr. 

Årskort slæbested (følger kalenderåret)   400,00 kr.  

Bådtrailer pr. udlån max 12 timer    100,00 kr. 

Gæstesejlere (inkl. El og vand pr. døgn) Både op til 9 m  120,00 kr. 

”         Både 9-13 m   145,00 kr. 

”         Både over 13 m   170,00 kr. 

Søsætning/optagning for ikke medlemmer   200,00 kr. 

Brusebad (betales i møntboks)        5,00 kr. 

Vaskemaskine pr. vask      25,00 kr. 

Tørretumbler pris pr. 30 min.          10,00 kr. 
 







Forslag fra Martin Brorson taget ud af en mailveksling på fællesmail. 

 

-------- Oprindelig meddelelse -------- 

Emne: Sv: Alle fastlæggere skal betale fuld dagspris, som gæstesejlere. Mvh. Martin 

Brorson  

Fra: Egense Sejlklub  

Til: Martin Brorson  

CC: Formanden Egense Sejlklub ,Kassereren Egense Sejlklub ,Hans Jørgen Thrysøe ,Jørn 

Baag Simonsen  

 

 

Hej Martin. 

 

Skal hilse fra Formanden/bestyrelsen at din mail veksling med undetegnet omkring dit forslag skal 

samles i én mail, hvor du beskriver dit forslag, begrunder det, og ikke mindst skriver klart og 

tydeligt at denne mail er et forslag fra dig til Ordinær Generalforsamling 9/3 2019. 

 

Ellers forbeholder bestyrelsen sig ret til at forkaste din mail som ikke fyldest gørende. 

 

På bestyrelsens vegne 
  
Egense Sejlklub 
Sekretær Bettina Jane Nielsen 
98310057  
Kystvej 1  
Egense  
9280 Storvorde 
egense-sejlklub@live.dk 
www.egense-sejlklub.dk 
 

 
Fra: Martin Brorson <martinbrorson@live.dk> 
Sendt: 22. februar 2019 06:15 
Til: Egense Sejlklub 
Emne: Re: Alle fastlæggere skal betale fuld dagspris, som gæstesejlere. Mvh. Martin Brorson 

  
Det er et forslag.  
 
Få Outlook til Android 
 

 
From: Martin Brorson <martinbrorson@live.dk> 
Sent: Friday, February 22, 2019 12:13:45 PM 
To: Egense Sejlklub 
Subject: Re: Alle fastlæggere skal betale fuld dagspris, som gæstesejlere. Mvh. Martin Brorson 

  

mailto:egense-sejlklub@live.dk
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.egense-sejlklub.dk%2F&data=02%7C01%7C%7C1fbb554d743344b7a16b08d698fa40f8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636864597929781468&sdata=MwLw5NMxj%2F2zNMfqJoq4C5zAejzyb747rbR8RciXgsM%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fghei36&data=02%7C01%7C%7C1fbb554d743344b7a16b08d698fa40f8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636864597929791473&sdata=c5GR125x6CDYGspeMkEm%2Bs68oUueviKhuSUdQqDX2OM%3D&reserved=0


Forslag fra Martin Brorson taget ud af en mailveksling på fællesmail. 

Når jeg skal betale fuld pris, ved overnatning i min camper, som medlem, hvorfor så ikke dem der 
overnatter, som fastlægger, der også er medlem.  
 
Få Outlook til Android 
 

 
From: Egense Sejlklub <egense-sejlklub@live.dk> 
Sent: Friday, February 22, 2019 12:04:40 PM 
To: Martin Brorson 
Cc: Formanden Egense Sejlklub 
Subject: Re: Alle fastlæggere skal betale fuld dagspris, som gæstesejlere. Mvh. Martin Brorson 

  
kære Martin. 
 
Nu prøver jeg at gætte mig til at forstå hvad dine 2 mail tekster betyder!!! 
 
Det at du opkræves gæstesejlere pris pr. overnatning på havnen, er tilsvarende, at vi har et andet 
medlem med jolle her i Egense Sejlklub og båd med anden hjemhavn. Medlemmet opkræves 
tilsvarende gæstesejler leje pr. døgn for den båd der ikke har hjem havn her. Dette er vedtaget på 
generalforsamling tidligere. 
 
Så er det du har sendt på mail et forslag til generalforsamling eller ?????  
Da skal du tydeligt skrive i mail at det er forslag til generalforsamling.  
 
 
 
På bestyrelsens vegne  
Egense Sejlklub  
sekretær Bettina Jane Nielsen  
Kystvej 1, Egense  
9280 Storvorde  
98310057 
Egense-sejlklub@live.dk  
www.egense-sejlklub.dk 
 

 
From: Martin Brorson <martinbrorson@live.dk> 
Sent: Friday, February 22, 2019 4:27:26 AM 
To: Egense Sejlklub 
Subject: Re: Alle fastlæggere skal betale fuld dagspris, som gæstesejlere. Mvh. Martin Brorson 

  
Når medlemmer skal betale fuld pris, når de overnatter i min/deres outocampere.  
 
Få Outlook til Android 
 

 
From: Egense Sejlklub <egense-sejlklub@live.dk> 
Sent: Friday, February 22, 2019 10:23:51 AM 
To: Martin Brorson 
Subject: Re: Alle fastlæggere skal betale fuld dagspris, som gæstesejlere. Mvh. Martin Brorson 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fghei36&data=02%7C01%7C%7C1fbb554d743344b7a16b08d698fa40f8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636864597929811489&sdata=92LMZ%2BmR0JoW8ai%2BAfeuOJQh8DQbpe0pmnJ00mDt14Y%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.egense-sejlklub.dk&data=02%7C01%7C%7C1fbb554d743344b7a16b08d698fa40f8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636864597929821500&sdata=g0e44OKnU%2BZM2CFHo1A9Lk3nSWuxcU0TWQ%2FQqU6onns%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fghei36&data=02%7C01%7C%7C1fbb554d743344b7a16b08d698fa40f8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636864597929831535&sdata=qsCfzChR%2FTmw5BCKJxf4DkaqZI4R1DDRrjnrgDzBuEA%3D&reserved=0


Forslag fra Martin Brorson taget ud af en mailveksling på fællesmail. 

  
hej martin  
 
Din mail modtaget men du bliver nødt til at uddybe hvad du mener. 
og præcisere hvad det du skriver skal bruges til!?!? 
 
Bettina  
 
På bestyrelsens vegne  
Egense Sejlklub  
sekretær Bettina Jane Nielsen  
Kystvej 1, Egense  
9280 Storvorde  
98310057 
Egense-sejlklub@live.dk  
www.egense-sejlklub.dk 
 

 
From: Martin Brorson <martinbrorson@live.dk> 
Sent: Friday, February 22, 2019 3:41:25 AM 
To: egense-sejlklub@live.dk 
Subject: Alle fastlæggere skal betale fuld dagspris, som gæstesejlere. Mvh. Martin Brorson 

  
 

 

 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.egense-sejlklub.dk&data=02%7C01%7C%7C1fbb554d743344b7a16b08d698fa40f8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636864597929841516&sdata=IRZh11DTvc53HAbWCiX3IvtLrSomDtzJiRHkgj5OF08%3D&reserved=0


    Aalborg 22/2 2019. 
 
Vedr. Ordinær Generalforsamling 9/3 2019 
 
Jeg Jytte Jensen medlem nr. 366 ønsker, at 
opstille til bestyrelsesmedlem ved ordinær 
generalforsamling 9. marts 2019 
 
Idet jeg har tid og erfaring fra tidligere med 
foreningsliv, regnskab, mener jeg hermed at kan 
yde en god indsats til foreningslivet i Egense 
Sejlklub.  
 
Med venlig hilsen 
 
Jytte Jensen  
 



 

 

 

 

Til orientering er der tilføjet beslutning vedtaget på OGF 2006 i §5. 

 

§ 5. Kontingent, bådplads, leje af fiskehusgrunde, samt øvrige 

takster. 

Det er det enkelte medlems ansvar, at sørge for rettidigt at indbetale alle sine udestående til 

klubben. Klubbens kontingent og øvrige takster fastsættes for et år ad gangen, på den 

ordinære generalforsamling. Kontingent, bådpladsleje og leje af fiskehusgrunde opkræves den 

1. februar, og gælder for et år frem. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge henstand med betaling, efter skriftlig ansøgning. ´ 

Tilføjelse fra OGF 2006: 

➔  Årligt Kapitalindskud til klubhus  

➔ Aktive medlemmer 200 kr. 

➔ Passive/partner 100 kr.  

➔ Vedtaget på OGF 2006 løber til klubhuset kreditforeningslån udløber til 2032   

 



 

 

 

 

Oversigt over Egense Sejlklubs sociale aktiviteter: 

Egense Sejlklub  https://www.facebook.com/groups/140700117788/  

Egense Sejlklub - kun for medlemmer  

https://www.facebook.com/groups/1694703800780519/  

Egense Sejlklub – ”LIV” sejlerskolebåd 

https://www.facebook.com/groups/1385662401565189/  

Egense Sejlklub – vinterbader 

https://www.facebook.com/groups/2195655600667144/?fb_dtsg_ag=Ady_hJ2HJcfag

mvO_u3zz8CSQFXwpFXPo50tL6a_HwaZSQ%3AAdyDIxMP7bFK7VN0KTESHPr

65u5AwwZajRLsjCVPcDv24A  

Egense Sejlklub - kajak medlemmer 

https://www.facebook.com/groups/1833223490309689/?fb_dtsg_ag=Ady_hJ2HJcfag

mvO_u3zz8CSQFXwpFXPo50tL6a_HwaZSQ%3AAdyDIxMP7bFK7VN0KTESHPr

65u5AwwZajRLsjCVPcDv24A  

Egense Sejlklub - mini hav haver 

https://www.facebook.com/groups/884398225063331/  

Egense Sejlklub - Vild med vand   

https://www.facebook.com/groups/1802924209958457/  

Egense Sejlklubs hjemmeside: 

WWW.egense-sejlklub.dk  

-> her lægger webmaster Lars gerne sidste nyt ind, så har du noget til siden, send det 

til: egense-sejlklub@live.dk  

Kontortiden: sommer: torsdage sommer fra kl. 14-18; vinter kl. 14-16  

(ellers forhør jer, om der er en i havnen) 

 

Øvrige henvendelser/spørgsmål gerne på: egense-sejlklub@live.dk eller 98310057. 

 

PBV Sekretær Bettina Jane Nielsen, Egense Sejlklub. 
 

https://www.facebook.com/groups/140700117788/
https://www.facebook.com/groups/1694703800780519/
https://www.facebook.com/groups/1385662401565189/
https://www.facebook.com/groups/2195655600667144/?fb_dtsg_ag=Ady_hJ2HJcfagmvO_u3zz8CSQFXwpFXPo50tL6a_HwaZSQ%3AAdyDIxMP7bFK7VN0KTESHPr65u5AwwZajRLsjCVPcDv24A
https://www.facebook.com/groups/2195655600667144/?fb_dtsg_ag=Ady_hJ2HJcfagmvO_u3zz8CSQFXwpFXPo50tL6a_HwaZSQ%3AAdyDIxMP7bFK7VN0KTESHPr65u5AwwZajRLsjCVPcDv24A
https://www.facebook.com/groups/2195655600667144/?fb_dtsg_ag=Ady_hJ2HJcfagmvO_u3zz8CSQFXwpFXPo50tL6a_HwaZSQ%3AAdyDIxMP7bFK7VN0KTESHPr65u5AwwZajRLsjCVPcDv24A
https://www.facebook.com/groups/1833223490309689/?fb_dtsg_ag=Ady_hJ2HJcfagmvO_u3zz8CSQFXwpFXPo50tL6a_HwaZSQ%3AAdyDIxMP7bFK7VN0KTESHPr65u5AwwZajRLsjCVPcDv24A
https://www.facebook.com/groups/1833223490309689/?fb_dtsg_ag=Ady_hJ2HJcfagmvO_u3zz8CSQFXwpFXPo50tL6a_HwaZSQ%3AAdyDIxMP7bFK7VN0KTESHPr65u5AwwZajRLsjCVPcDv24A
https://www.facebook.com/groups/1833223490309689/?fb_dtsg_ag=Ady_hJ2HJcfagmvO_u3zz8CSQFXwpFXPo50tL6a_HwaZSQ%3AAdyDIxMP7bFK7VN0KTESHPr65u5AwwZajRLsjCVPcDv24A
https://www.facebook.com/groups/884398225063331/
https://www.facebook.com/groups/1802924209958457/
http://www.egense-sejlklub.dk/
mailto:egense-sejlklub@live.dk
mailto:egense-sejlklub@live.dk

