Referat af generalforsamling i
Skælskør amatør Sejlklub
23. Marts 2010.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Udvalgenes beretninger.
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
a. (Per Westergård /Jens Kolding) Forslag til udvidelse og renovering af klubhus.
Udvendig isolering af klubhus. Samt forslag til bygning af materialerum/jollerum,
ved nuværende jolleplads.
b. (Jan Baisner) Forslag til bade og toiletrum.
c. (bestyrelsen) Forslag til bade og toiletrum.
d. (bestyrelsen) Forslag til toiletter i klubhusets indgangsparti.
6. Forelæggelse af budget til orientering.
7. Fastsættelse af kontingent m.m. for det følgende år.
8. Valg af bestyrelse jvf. § 11.
På valg er:
Jan Jensen (modtager genvalg)
Søren Kæstel (modtager genvalg)
Henrik Wagner (modtager genvalg)
Ole Christensen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår: Flemming Larsen
Juniorudvalg indstiller Claus Møller Christensen.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jf. §11.
Bestyrelsen foreslår. 1. Jens Løppenthin. 2. Mikal Herløw.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 15.
Bestyrelsen foreslår: 1 Peter Dam. 2. Mikal Herløw.
Som revisorsuppleant foreslår bestyrelsen. Ole Bialas.
11. Valg af udvalg. Jf. § 13
12. Eventuelt.
1. Bestyrelsen foreslog Jens Iversen. Han blev valgt af forsamlingen og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Formanden Jan Jensen henviste til den skriftlige beretning i ”Bundstokken”. Desuden takkede han klubbens sponsorer og hjælpere for støtte ved klubbens arrangementer. Han nævnte
Vision 2015, som efter en dialog med medlemmerne skal vise os hvilke mål vi gerne vil nå
som sejlklub.
Bestyrelsen har diskuteret ”Søsportcenter”, hvor vores opgave var at fremlægge et færdigt
projekt til afstemning på gen. fors. 2010. Roklubben besluttede ved extraordinær gen. fors.
at gå ud af projektet. Da vi samtidigt ikke kunne blive enige om projektet i vores bestyrelse,
valgte det nedsatte udvalg at stoppe arbejdet.
I stedet for ”Søsportcenteret” har et udvalg arbejdet med planer om udvidelse og fornyelse
af vores klubhus. Vi støtter det nye initiativ.
Andre projekter er en broudvidelse besluttet på gen. fors. 2005. I den forbindelse var vi lovet
en VVM undersøgelse, der skulle være klar dec. 2009. I mellemtiden har By- og landskabsstyrelsen udstedt et planlægningsforbud for Natura 2000 områder. I et sådant område ligger
Skælskør. Dette forbud skal ophæves før, der kan planlægges og godkendes havneudvidelser.
En speciel tak til alle hjælpere ved Harboe Cup, som blev afviklet på trods af store problemer i planlægningsfasen.
Esben Skovlund spurgte til ombygning af køkken i klubhus. Der blev spurgt om tilbud på
køkkenet, og det billigste blev valgt.
Samme Skovlund var utilfreds med fyringen af hovmesteren. Bestyrelsen svarede, at det
skyldtes misligholdelse af kontrakten over en lang periode.
Bo Hudtloff spurgte, hvorfor Harboe på hjemmesiden nævnes som S.A.S. hovedsponsor.
Bestyrelsen svarede, at Harboe sponserer samtlige sejladser i stort og småt.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Claus Møller Christensen fortalte om JUNIORUDVALGET og dets aktiviteter. Han henviste i sin beretning til Bundstokken side 22-24. Han nævnte desuden en medlemsfremgang fra
9-15 aktive sejlere. Han takkede specielt Lions Club for de 3 TERA joller. Også Jannerup og
Skælskør Motormarine fik tak for sponsorstøtte. Desuden takkedes forældre for god hjælp
og alle sejlere fik tak for hensyntagen til de unge sejlere.

Kapsejladsudvalget v. Bjarne Venø takkede dommerne ved ”onsdagssejladserne”. Han
beklagede, at Luffe DM. og Folkebådsstævnet havde givet underskud. Desuden nævnte han,
at Torben Rygård havde taget banelederkursus.
Broudvalg ved Fl. Christensen opfordrede til, at medlemmerne sorterer deres miljøfarlige
affald. Slæbestedets vogn kan max. klare 5 tons. Han opfordrer til oftere at smøre wire og
hjul. Vend rødt-grønt skilt når du tager på tur.
Bundstokken. Redaktøren Per Kongshøj takkede de bidragsydende og håbede på mange
indlæg.
Beretningerne blev godkendt.
4. Arne Hansen gennemgik regnskabet og nævnte bl.a. at udgifter til vedligehold af broer var
betydeligt mindre end budgetteret. Til gengæld var der ekstra store udgifter på vedligeholdelse af klubhus p.g.a nyt køkken og defekt varmtvandsbeholder .Kapsejladserne gav et
underskud på næsten 24.000kr. Udgifter til kursus og foredrag var også større end forventet.
Under finansielle indtægter nævnte han, at et udbytte på ca.63.000kr er omsat til nye
værdipapirer.
Regnskabet blev godkendt.
Underskud på kapsejladser blev der spurgt til fra forsamlingen. Søren Kæstel fortalte at luffe
klubben skylder S.A.S. penge. En regning på små 20.000kr. er sendt til kassereren. Der er
lavet budgetter for sejladserne, men ofte er der også tale om delvist mundtlige aftaler for
ekstra ydelser.
Harboe Cup var år nul efter Anders Christensen, som havde været stævneleder i mange år.
Planlægningen kom sent i gang. Der manglede folk , der ville tage ledelsesansvar. Mange
sponsoraftaler kom ikke i hus p.g.a. manglende viden og tid.
5. Per Westergård orienterede detaljeret om de 3 forslag under pkt. 5.a. Derefter stillede
forsamlingen spørgsmål om , der var taget højde for ekstremt højvande, om forsikringer
fremtidigt ville dække bygningerne, om det var muligt at hæve gulvene.
Arne Hansen fremlagde derefter et finansieringsforslag til forslag 5.a.pkt.1. Det ville
medføre en 40% stigning på kontingent og broleje.
David Frederiksen gjorde opmærksom på en tidligere gen. fors. beslutning om etablering af
nye broer.
Dirigenten foreslog, at byggeprojektet bliver mere præcist formuleret, så det bliver lettere, at
forholde sig til forslaget.
Dirigenten spurgte derefter forsamlingen om lov til at foretage en vejledende afstemning ved
håndsoprækning om forslag 5.a `s 3 dele.
Resultatet af afstemningen blev:
5 stemte for 5a-1
5 stemte for 5a-2
21 stemte for 5a-3
Antal stemmeberettigede: over 80
Jan Baisner gennemgik sit forslag om 6 extra toiletter m. baderum. Forslaget manglede
finansiering. Efter nogen debat blev der foretaget en vejledende afstemning.

14 stemte for.
Bestyrelsens forslag 5c og 5d blev afvist af dirigenten p.g.a. mangelfuld beskrivelse i
”Bundstokken”
Således kom ingen forslag til afstemning.
Fra forsamlingen kom der flere opfordringer om at sætte fokus på nye broer og estakader.
Der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsen skulle forelægge et forslag til 2 nye toiletter i
klubhusets indgangsparti .Vedtaget gen. fors.2009.
6. Budget 2011 til orientering. Som noget nyt er alle jun. udv. udgifter samlet under et punkt.
7. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Vedtaget.
8. Jan Jensen – Søren Kæstel – Henrik Wagner blev valgt.
Ole Christensen går af 1 år før tid. Bestyrelsen foreslår Flemming Larsen. Bo Hudtloff
foreslås af forsamlingen.
Flemming Larsen fik 60 stemmer
Bo Hudtloff fik 22 stemmer
Flemming Larsen valgt for 1 år
9. Suppleanter: 1. Jens Løppenthin- 2. Mikal Herløw .
10. Valg af revisor: Peter Dam og Bo Hudtloff.
Suppleant Ole Bialas.
11. Aktivitetsudvalg: Christian Urban Hansen.
Juniorudvalg: Claus Møller Christensen.
Broudvalg: Flemming-Bob-Sven.
Bundstokken: Per Kongshøj.
Kapsejlads udvalg:
12.Der opfordres til snart at indkalde til møde ang. HARBOE CUP 2010
Ole Christensen blev takket for sit arbejde i bestyrelsen.

