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Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. 
 

3. Udvalgenes beretninger til godkendelse. 
 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 

5. Behandling af rettidigt indkomne forslag. 
 

a/Det undersøges hvad omkostningerne til at gøre slæbestedet, vogn og 
spil brugbart for alle klubbens både er. En færdig plan inkl. 
omkostningerne fremlægges på generalforsamlingen 2014.(David 
Frederiksen) 
b/Der ansættes en hovmester i klubben/klubhuset til den kommende 
sæson. (David Frederiksen) 
c/ Vi ønsker en hovmester i Skælskør Amatør-Sejlklub. (John & Sus, 
Freddy & Dorrit). 
d/ Forslag fra bestyrelsen om etablering af ”multirum”. (se bilag) 
 

6. Forelæggelse af budget til orientering. 
 

7. Fastsættelse af kontingent m.m. for det følgende år 
 

8. Valg af bestyrelse jf. § 11. 
 

På valg er: Flemming Larsen. ( ønsker ikke genvalg) 
                 Arne Hansen.( modtager genvalg) 
                 Jan Baisner. ( modtager genvalg ) 
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Torben Roepstorff. ( ønsker at udtræde af bestyrelsen, nyt medlem 
vælges for et år.) 

         Bestyrelsen foreslår: Ole Mouridsen. 
Juniorudvalget indstiller Claus Møller Christensen. 

 
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jf. § 11. 

Bestyrelsen foreslår: Lars Ellegård & Per Kongshøj Madsen. 
 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. § 15. 
  Bestyrelsen foreslår: Peter Dam og Bo Hudtloff som revisorer. 
Som suppleant: Gitte Larsen. 
 

11. Valg af udvalg jf. § 13. 
 

12. Eventuelt. 
Referat 

1. Bestyrelsen foreslog David Frederiksen, som blev valgt af 
forsamlingen. David konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt, og dermed beslutningsdygtig. 

 
2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. 

Formanden takkede klubbens medlemmer for opbakning til de 
forskellige aktiviteter i klubben, ligeledes takkede formanden alle 
vores sponsorer for deres bidrag til vores klub. 

 
 
3. Claus Møller Christensen berettede om årets gang i juniorafdelingen. 

2012 blev året hvor der med hjælp af forældre blev bygget en ny 
flydebro. Det nye materielskur blev taget i brug inden Harboe-cup. 
Der blev afholdt et Torm enkelt kapsejladsstævne med deltagere fra 
det vestlige Sjælland. For klubbens juniorer blev der ligeledes afholdt 
et ”sommersjov”-træf, hvor de ældste juniorer fik afprøvet 
trænergerningen på deres yngre kammerater. Der er en stigende 
deltagelse i kapsejladser fra flere af juniorafdelings medlemmer. For 
den kommende sæson er der igangsat et projekt ”søstjerner” for 5 til 
8 årige børn, der kan lære om søens glæder under trygge rammer. 

 
Flemming Larsen redegjorde for broudvalget. Vi blev fortalt om den 
igangværende proces i Maritimt Knudepunkt Storebælt, plan er 
afleveret til kystdirektoratet (flydebro uden om havnen, med pladser 
på indersiden). Der har været udskiftning af ca 10 bådepladser i 
2012. Der har i sæsonen været 550 gæstesejlere i havnen, en 
stigning på 10% i forhold til året før. Der er i øjeblikket ikke reel 
ventetid på en plads i vores havn 
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Henrik Wagner fortalte om kapsejladsudvalgets aktiviteter. Ehlers Cup 
har i det forgangne år ikke været i højeste gear. Sæson 2013 
vedbliver ONSDAG at være kapsejladsdag. Henrik rettede en tak til 
Susi for det gode arbejde i forbindelse med forplejning. Ligesom Peder 
og Peter blev takket for arbejde på dommerbåd. Henrik takkede også 
alle hjælperne til Harboe-cup, uden jeres hjælp intet stævne. 
 
Susi berettede kort om aktivitetsudvalgets arbejde. Det planlagte 
foredrag blev aflyst på grund af dødsfald. Det blev konstateret, at 
fremmødet til de forskellige arrangementer ikke var overvældende. 
Hvis medlemmerne har gode ideer til arrangementer er udvalget åbne 
for inputs. 
 
Per Kongshøj Madsen lagde bundstokken i ”graven”. Fremover 
kommer informationer i elektroniske nyhedsbreve og på vores 
hjemmeside www.sejlsas.dk 
 
Beretningerne blev godkendt. 
 

4. Arne Hansen fremlagde hovedpunkterne i regnskabet.  
Årets overskud 112.566,54 kr. 
Regnskabet blev godkendt 
 

5. a. David Frederiksen fremlagde forslag vedrørende slæbested. Esben 
foreslog, at man i projektarbejdet også undersøger muligheden for en 
kran, der både kan løfte både og master. 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. 
 
b./c. David og Sus motiverede deres forslag. Der var efterfølgende 
dialog vedrørende forretningsunderlag for en Hovmester. 
Forslaget blev forkastet ved skriftlig afstemning. 
35 nej. 29 ja og 4 blanke stemmesedler. 
 
d. Claus fremlagde bestyrelsens forslag og gennemgik tankerne for 
fremtidig brug af lokalet. Der var efterfølgende en livlig dialog om 
bygningens visuelle udtryk, det sidste ord i den sag er nok ikke sagt 
endnu. 
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. 
 

6. Arne Hansen fremlagde budgettet for 2014. 
 
7. Arne Hansen fremlagde bestyrelsens forslag til takster for 2014. 

Forslaget blev vedtaget. 
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8. valg af bestyrelse : Arne Hansen, Jan Baisner, Ole Mouridsen og 
    Peter Nielsen(for 1 år) blev valgt. 
    Juniorudvalgets repræsentant Claus Møller Christensen. 
 
9. Lars Ellegård og Per Kongshøj Madsen valgt som suppleanter. 
 
10. Valg af revisorer : Peter Dam og Bo Hudtloff. 

Suppleant Gitte Larsen 
 

11. Valg af udvalg : 
Juniorudvalg : Claus Møller Christensen 
Broudvalg : Peter Nielsen 
Kapsejladsudvalg : Henrik Wagner 
Aktivitetsudvalg : Susi Venø Petersen 
 

12. Eventuelt 
 Formanden takkede Per Kongshøj Madsen for det 

mangeårige arbejde med Bundstokken. Ligesom Flemming 
Larsen modtog en tak fra formanden for veludført arbejde i 
bestyrelsen. 

 Claus Møller Christensen er webmaster og forfatter af 
nyhedsbrevet. Indlæg modtages. 

 Jan Baisner informerede om, at elmålerne skal aflæses i den 
nærmeste fremtid. Mere følger. 

 Der var dialog omkring kortmateriale over byen til gæstende 
sejlere. Desuden blev der drøftet mulighed for at tilbyde 
lånecykler til vores gæster. Lars Ellegård redegjorde for 
tanker vedrørende besøg på Guldagergård og Borreby for 
gæstende sejlere. Datoer vil fremgå af hjemmesiden. 

 Der vil i løbet af året blive opsat en hjertestarter doneret af 
trygfonden. 

 Formanden takkede medlemmerne for god ro og orden, og 
rettede derudover en tak til David Frederiksen for at træde til 
som dirigent i 11. time. 

 

 


