Referat fra Egense Sejlklubs ordinære generalforsamling
lørdag d. 26.03.22
Afholdt på Tofthøjskolen I 9280 Storvorde.
Fremmødte:
61 aktive
9 Passive
(Egense Sejlklub tæller p.t. 309 medlemmer, heraf 206 aktive, 36 partner, 5 passive
samt 62 Børn/unge)
Alle fik udleveret en mappe med: Dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab,
budgetforslag, årsrapport, indkomne forslag, opstillere til bestyrelsen, suppleanter,
revisorer samt stemmesedler + en øl eller vand ved indgangen.
Ad.1.A.: Formanden JLL bød velkommen og foreslog Jørn Baag Simonsen JBS som
dirigent, samt:
Referent John mureren Christensen
Stemmetællere Marianne Brix, Ketty Hansen, Gitte Dyrman Nielsen.
Ad.1.B.: JBS blev valgt til Dirigent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelse 1 samt 2 var lovligt varslet og
generalforsamlingen kunne gennemføres i henhold til vedtægter.

Ad.2. Bestyrelsens beretning:
JLL gennemgik beretningen og kom ind på flg.
Takkede alle fremmødte på denne generalforsamling nummer 50
Egense Sejlklubs DNA er frivillig hjælp og indsats.
Vi kan alle være taknemmelige for den opstart af disse pionere, der med
opfindsomhed og mange frivillige timer skabte havnen, der er dog få tilbage fra
dengang.

Der er frivillige kræfter der har samlet minder i en scrapbog, og planen er at der
udgives og udsendes et jubilæumsskrift til alle på mails senere.
Mit første år som formand har været udfordrende og fyldt op med vigtige opgaver,
for at kunne udøve mine lovede målsætninger for jer medlemmer samt Egense
Sejlklub.
En tak til bestyrelsesmedlemmer der har hjulpet og bakket op om Egense Sejlklub.
Nogle takker af i denne omgang, stor tak skal der lyde for jeres indsats og
samarbejde.
Når der senere bliver valg til bestyrelsen, vil jeg gerne give min fulde opbakning til
de medlemmer jeg har siddet sammen med, og gerne fortsat gerne samarbejder
med.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne bifalde forslaget til æresmedlem og at alle
medlemmer bifalder dette.
Dags dato tegnes Egense Sejlklub af 206 aktive medlemmer, 36 partner medlemmer,
5 passive samt 62 børne/unge medlemmer, altså i alt 309 medlemmer.
Heraf er der 12 nye indmeldte i 2022. Velkommen til jer og her en tak for nu til dem
der har fundet andre havne eller er gået i land. Jeg synes det er fine tal.
Et par af medlemmerne er sejlet ud på deres sidste rejse, dem vil vi som
medlemmer her give en tanke og holde 1 min. Stilhed for.
Brolisterne er med div. Opdateringer næsten fyldte, der ses tomme pladser, men
disse er der betalt for og bestyrelsen forventer der kommer både på pladserne. Har
du ønske om en anden båd med større eller mindre plads brug, da husk at give
besked til pladsanviseren for bedre service for alle.
Sejlrenden er uddybet her i foråret, og sejlrendens markeringsrør forventes
genplaceret såfremt der er frivillige hænder til stede og vejret tillader det. Igen i år
er der kugler som midlertidige markeringer.
Vild med Vand udvalget har flere planlagte aktiviteter for foråret, sommeren og
efteråret, følg med i kalenderen og meld dig gerne som frivillig og deltag.
Den største begivenhed er Havnens Dag 21 maj 2022.
Børn/unge arrangementer blomster i fuldt flor.
Fiskeridage fortsætter med velkendte arrangementer.
Fællesspisninger og fælles medlemsaftner har været en succes og gode hyggelige
sammenkomster.

Retssager…! Ja jeg må jo nævne dem her, status er 4 af de ekskluderede fra OGF
2021, har lagt sag an mod Egense Sejlklub forening, 1 sag er der fastsat dato til fysisk
retssag til september 2022. De 3 øvrige er i proces endnu og vi afventer retssags
datoer.
De 2 offentlige toiletter har bestyrelsen fået oprettet forståelse om nødvendigheden
af at holde åben for de mange gæster til stranden og besøgende i området, og
dermed opnået tilskud til driften og vedligeholdelsen heraf, både i 2021 og nu også i
2022 er der indgået aftale om tilskud.
I mandags var bestyrelsen til møde med Aalborg Kommunes Fritids og
Sundhedsforvaltning, hvor mødet endte ud med at der politisk afventer de 4
retssagers afgørelse, og derfor må afvente yderligere
Jeg som formand og bestyrelsen glæder os til at kunne invitere jer til jubilæumsfest
hvor vi sammen kan fejre Egense Sejlklubs 50-års jubilæum.
Der kommer snarest info om dato samt program ud til alle.
Vi medlemmer er her for at sejle og fiske samt nyde det maritime på den blå hylde,
lad os gøre det i fællesskabets interesse.
Formanden takkede.
Ingen spørgsmål til beretningen, og herefter afstemning:
For stemte 47
Godkendt.
Ad.3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse
(decharge) for året 1/10 2020- 30/9 2021
Revisor Peter Thor Kellmer gennemgik regnskabet.
Spørgsmål: Robert synes at lønudgifterne er alt for store?
Lønudgifterne er tidligere vedtaget, og stigning vedrører flexjob til BJN som er steget
fra 4 timer til 10½ timer ugentlig, som var et krav fra Hjørring kommune.
Robert savnede specifikationer.
Bilagsmappen kan altid ses ved henvendelse på kontoret.
Mette ville høre om hvad og hvorfor der stadig var en udgift til videoovervågning på
45.000 kr.
BJN kunne oplyse at dette var et abonnement som vi ikke bare kunne ophæve, men
der var ikke overvågning på havnen p.t.
Afstemning: for 45
Godkendt.

Ad. 4. Budget 21/22
Blev gennemgået af revisor.
Ingen spørgsmål, for 45
Godkendt.

Ad. 5.A. Fastsættelse af kontingent 2023
BJN fremlagde forslaget om alm. takstforhøjelser med indekstal regulering
Afstemning: for 49
Godkendt.

Ad.5.B. Fortsættelse af forslag fra OGF 2021 til prisforhøjelse pga. mistet tilskud
fra Aalborg Kommune til opkrævning 2023
Aktivt kontingent + 200 kr.
Passiv/partner kontingent + 100 kr.
Motorbåd/sejlbåd/jollepladslejer + 150 pr. fartøj
Fiske huse + 100 kr.
Afstemning: for 49
Godkendt.

Ad. 5.C. Strømpriser for 2022:
Forslag på at prisen bliver udregnet som en gennemsnitspris KWh + 1 kr.
Afstemning: for 52
Godkendt.

Ad. 6. Indkomne forslag:
Ad.6.A. Bestyrelsen foreslår udfasning af købsplads beviser, løbende ved retursalg
udmeldelse. Samt indbyrdes medlemshandel ophæves.
Afstemning for. 43
Godkendt.

Ad. 6.B. Bestyrelsen foreslår nyt indskud til ny indmeldte
5000 kr. for både samt 2000 kr. for joller op til 5meter
Dette gælder også aktive/partner/passive der ønsker en plads før medlemskab i 5
år.
Dette er for at ensrette vores priser med andre havne.
Afstemning: for 43
Godkendt.

Ad. 6.C. Bestyrelsen foreslår Autocamper pladser som placeres på græsareal syd
for klubhuset på bådoptagningspladser efter nye godkendelsesregler, om
autocampere nu er tilladt efter lovgivningen.
Kan etableres relativ billigt, ca. 3-4.000 kr.
Spørgsmål gik på om dette var lovligt og hvad indtægten ville være, og her kom det
frem at der kunne forventes ca. 100.000 kr. årligt i indtægter.
Enighed om at det SKAL være lovligt, og bestyrelsen medsender trafikstyrelsens
regler med referatet.
Andre spørgsmål: er vi så stadig en Havn, svaret JA
Hvor mange pladser laver vi? svaret, de laves over flere etaper så antal er svær at
spå om.
Afstemning for 50
Godkendt.

Ad. 6.D. udgik pga. der ikke var nok fremmødte til vedtægtsændringsforslag.

Ad. 6.E. Forslag fra Jan Brix: Forslag til opløsning af Egense Sejlklub og
overdragelse til Aalborg Kommune
Jan Brix motiverede sit forslag men der var ikke den store tilslutning for forslaget så
ingen afstemning
IKKE Godkendt.
Ad.6.F. Forslag om frivillig medlems donationer/gave til Egense Sellklub indsendt
af Poul/Jonathan/Kenneth

Poul motiverede deres forslag med at disse donationer kunne være fradrags
berettiget.
Revisor Peter Thor Kellmer kunne oplyse at dette var delvist rigtigt, men krævede
bestyrelsen ansøgte om dette.
Bestyrelsen skal arbejde videre med dette emne. Afstemning: for 49
Godkendt.

Ad.6.g. Forslag fra Kaj og Birthe om at indstille Kaj Larsen til æresmedlem
Bestyrelsen bifalder dette.
Da dette kræver fremmøde af mindst 1/3 medlemmer udsættes det, og
der indkaldelses til ekstraordinær generalforsamling den 30/4 22 med dette emne
på dagsordenen og afholdes sammen med standerhejsning i Egense Sejlklub
Ad.7. Valg af formand Ikke relevant i 2022

Ad.8 Valg til bestyrelsen:
Lone og Ivan genopstiller ikke
Bettina Jane Nielsen modtager genvalg
Jørn Baag Simonsen ønsker opstillet
Jens L. Lausten ønsker opstillet
Ikke andre opstillede, så alle valgt

Valg af 2 suppleanter:
Ivan Nielsen ønsker at opstille
Casper Busk Hansen ønsker at opstille
Ikke andre opstillede, så begge valgt

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og ser
således ud:
Formand Jan L. Larsen (JLL) valgt 2021 for 2 år.
Næstformand Jørn Baag Simonsen (JBS) valgt 2022 for 2 år.

Kasserer/sekretær Bettina Jane Nielsen (BJN) valgt 2022 for 2 år
Bestyrelsesmedlem/Kassererassistent/ Lønansvarlig Hans Leth (HL) valgt i 2021 for 2
år
Bestyrelsesmedlem Jens Laurits Lausen (JLL) valgt 2022 for 1 år.
1. suppleant Casper Busk Hansen (CBH) valgt I 2022 for 1 år.
2. suppleant Ivan Nielsen (IN) valgt I 2022 for 1 år.

Ad. 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
Hans Jørgen Thrysøe modtager genvalg
Jytte Jensen ønsker opstillet
Begge valgt
Revisorsuppleant Hans Jørgen Olsen modtager genvalg
Valgt.

Ad. 10. Valg af udvalg (jf.§13).
Havneudvalg: Tovholder Jan L. Larsen,
Knud Erik Sørensen, Kaj K. Nielsen, Morten Svoger, Hans Jørgen Thrysøe,
Alle valgt.

Fest/aktivitets/Vild med vand udvalg:
Tovholder Bettina Jane Nielsen
Berthe Jørgensen, Ilona Sørensen, Mette Christensen, Gry Høst, Sanne Busk Hansen
Samt Niels Aage `maleren` Pedersen
Alle valgt.

Nyhedsbrev/Information/Web master udvalg:
Tovholder Bettina Jane Nielsen
Valgt.

IT/hjemmeside webmaster/nyhedsbreve:
Torben Lindemann Nielsen
Valgt.

Pladsanviser/bådopmåler:
Bettina Jane Nielsen:
Valgt.

Søsætning/optagning ansvarlige:
Hans Jørgen Thrysøe, Kaj K. Nielsen,
Begge Valgt.

Ad. 11. Evt.
Formanden, vi mangler havnefogeder, se opslag i klubben.
BJN Der kan købes nye jubilæumsflag shoppen, pris 80 kr.
T-shirt 75 kr., Kuglepenne 10 Kr. samt Keyhanger 15 kr.
Mette:
Synes det er et problem at kassereren BJN udbetaler løn til sig selv?
BJN svarer at Jytte havde hjulpet med kassererjobbet så BJN ikke var alene om det,
og i fremtiden vil dette heller ikke ske.
Mette: Hvor mange penge skylder vi advokaten vedr. civilretssager?
JLL svarer at der ikke skyldes noget p.t., men kunne oplyse at udgifterne indtil videre
er i størrelsesorden 200-250.000 kr.
Kenneth: Skal døren stadig låses til klubhuset?
BJN svarer at den nye bestyrelse finder en løsning snarest.
Robert: Broer under al kritik, farlig at færdes på?
JLL svarer at der arbejdes på sagen, men at der mangler frivillige hænder, og den nye
bestyrelse vil arbejde på sagen.
Eva: Hvem sætter flaget op og tager ned?
BJN svarer at p.t. er der ikke nogen.
Arne: Regnskabet viser intet, det er umuligt at se udgifter samt indtægter, dette bør
være bedre?

BJN svarer at således bliver regnskaber opsat, og der skjules intet, samt
bilagsmappen altid kan ses ved henvendelse på kontoret. Endvidere kan der oplyses
at der bliver brugt mange timer på regnskabet.
Arne opfordrede bestyrelsen til at gøre det mere gennemsigtig.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
JLL takkede revisor, dirigent, referent, og bød nye bestyrelsesmedlemmer
velkommen, og delte herefter vingaver ud.

Mødet sluttede 12.00

