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REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015  
 

Afholdt mandag d. 30. november kl. 19.00 i klubhuset  

 
Tilstede: Ud over bestyrelsens 7 medlemmer var der 18 fremmødte medlemmer 
 
Jørgen Boots bød velkommen til forsamlingen, som var mødt frem. 
 

Dagsorden : 
 
1. Valg af dirigent   
Bestyrelsen foreslog Sven Gerner Nielsen, som blev valgt. 
Sven kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt tids nok iht. vedtægterne, så vi kunne 
fortsætte generalforsamlingen. 

     
2. Bestyrelsens beretning 
Sven gav ordet til Jørgen Boots, som fremlagde beretningen. 

 Jørgen berettede om årets gang og især den stormfulde periode for sejlklubben med de åbne 
debatter i aviser og fra sejlklubbens medlemmer omkring gennemsejlingsaftale og senest 
forslag til ny lokalplan for området med ændret industriklassificering af Faxe Kalk og BG Stones 
området 

 På Havnens ekstraordinære generalforsamling blev gennemsejlingsaftalen vedtaget 
andelshaverne. 

 Status for medlemsantallet i Sejlklubber er; 19 familiekontingenter, 63 enkeltkontingenter, 1 
passiv, og 6 ungdomskontingenter 

 Der er oprettet ny hjemmeside, som gerne skulle dække klubbens behov og være til gavn og 
glæde for alle medlemmer, som gerne må komme med nyheder og røverhistorier. 

 Der er tilgået ungdomsafdelingen i alt kr. 4800 i sponsorat fra Faxe Kalk og SuperBrugsen. Vi 
takker mange gange. 

 Indtægter fra klubhuset udlån vil tilgå klubbens kasse for øvrige indtægter og vil blive brugt til 
vedligehold af klubhuset 

 Faxe kommunes ungdomsskole har rettet henvendelse for et muligt fremtidigt samarbejde med 
de unge mulige sejlere i området. 

 Kapsejlads for året er gået godt, afsluttende med fællesspisning i september og uddeling af 
præmier til nr. 1 Vuptii med Carsten som skipper, nr. 2 Galadriel med Gert som skipper og nr. 3 
Vita Min med Mogens som skipper. Tillykke til alle. 

 Ungdomsafdelingen er kommet godt i gang Carsten og Mette og Knud har fået de unge på 
vandet, når det ikke stormede for meget. 

  Klubhuset får løbende tilført ændrigner og nye ting, for det er efterhånden et gammelt hus og 
der skal hele tiden holdes vedlige,…. 

 Masteskur, der er pladsmangel så der skal ændringer til og der skal lægges fliser – det bliver til 
efteråret 2016 

 Tur og fest står for diverse arrangementer som altid 
 
Jørgens beretning blev godkendt med applaus fra de fremmødte.  
Der var ingen kommentarer til beretningen.  
Beretningen vil være at se i sin fulde længde på FLSK hjemmeside under referater. 
 

 Som repræsentant i Havnen informerede Holger kort om det gode samarbejde der er i havnens 
bestyrelse. Det store emne har jo været gennemsejlingsaftalen som har taget en del tid, så for 
at gøre en lang historie kort, så er aftalen nu underskrevet og gældende i de næste 10 år. 
Broerne er i miserabel stand. Langelinje er blevet forbedret, der arbejdes på alternativer til 
reparation. Træværkeret er jo efterhånden 30 år gammel og selvom der er lavet løbende 
reparationer er der behov for større udskiftning meget snart. Der skal arbejdes videre med 
indkomne tilbud. 
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3. Fremlæggelse af regnskab for 1/10-2014 - 30/9-2015 samt budget for 1/10-2015 – 30/9-
2016 
Kirsten fremlagde regnskabet. Årets resultat er et overskud på kr. 22.230  
Kirsten fremlagde budget. 
Bestyrelsen har besluttet at værdiansættelse nedskrives med 10% de næste 3 år, og derefter 
tages det op til fornyet beslutning hvor mange % det skal være herefter. 
Egenkapitalen bliver mindre. Det er op til den nye bestyrelse at beslutte afskrivningsmodellen. 
Regnskab og budget er godkendt af generalforsamlingen. 
Mona Breum spurgte om regnskabet kunne blive lagt på hjemmesiden. Det er nemmere for 
medlemmerne at se regnskaberne. Det blev straks taget til efterretning. 
 
Regnskab og budget blev under et godkendt af forsamlingen 

 
  
4. Indkomne forslag:  
Sidste frist for indsendelser er 15. oktober 2015 iflg. Vedtægten 
Der er ikke indkommet forslag 
 
5. Fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2015-2016: 
Kontingent blev godkendt under pkt. 3. 

 Ægtefælle kr.1200 

 Senior kr. 925 

 Junior (Under 25) i alt kr. 710Fremkommer således: (410 + jolleleje 300 = 710 samlet 
opkrævning) 

 Gaster  og Passive kr. 410 
 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
På valg efter tur er: 
Holger Pedersen (ønskede genvalg)  blev genvalgt 
Annette Rønnov  (ønskede genvalg)  blev genvalgt 
Gunnar Nielsen (ønskede ikke genvalg. Tak til Gunnar for indsatsen 
 
 
nyvalgt til bestyrelsen blev 
Jakob Rud Hansen – velkommen til Jakob til 2 år i bestyrelsen  
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Som 1. suppleant valgtes Åse Dilling-Hansen  
Som 2. suppleant valgtes Jan Kjærgaard Hansen  
 
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 
Som revisor blev: Mona Breum og Bertel Moltved 
Som suppleant blev valgt: Jørn Engelbrecht 

 
 
9. Valg til udvalg 
ALLE UDVALG ER ÅBNE, SÅ MEDLEMMER KAN BARE BYDE SIG TIL 
KLUBHUS:   Bjarne, Annette, Gert, Mogens, Åse 
MASTESKUR: - BESTYRELSEN varetager dette  
WEB/NYHEDSBREVE:   BESTYRELSEN varetager dette 
KAPSEJLADS:   Mogens, Gert, Bertel 
UNGDOM:   Carsten og Mette 
MATERIALER:   Carsten og Mogens 
BÅDE OP OG I:   Holger 
TUR OG FEST:   VARETAGES AF BESTYRELSEN OG KLUBHUSUDVALGET 
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10. Evt. 

”udsigtsplatformen”  
På sidste generalforsamling lavede vi oplæg til terrasse, og ville søge diverse fonde for at få 
økonomiske midler til projektet.  Det er søgt og der er nu sat pæle til .hvor udsigtplatformen /terassen 
skal opsættes 
Carsten Scheel ønsker at generalforsamlingen viser deres opbakning med projektet, og roser 
bestyrelsens arbejde  
Jørgen Boots ønsker opbakning fra medlemmerne til at få bygget så det er færdigt senest i maj 2016. 
Der bliver lavet en tidsplan. Jørgen Boots er ”formand” på dette projekt. 
Gert fortalte om det nye projekt og hvordan det kommer til at se ud. Også at det bliver meget arbejde 
for mange hænder 
  
Nye projekter i 2016: Masteskur og gulvafslibning samt lakering, som vi laver inden for de økonomiske 
midler vi har til rådighed. 

 
Kirsten blevet takket for indsatsen og fik en lille gave med sig hjem 
Dirigenten blev takket for dagens dont og fik en flaske med hjem. 
 
generalforsamlingen slut kl. 20.50 
 
Referent Åse Dilling-Hansen 

 
Vedtægter  
Der vil ligge 1 eksemplarer i klubhuset. Kan hentes på vores hjemmeside  : www.flsk.dk  > om FLSK > Referater og 
vedtægter 
Regnskabet vil ligge i ét eksemplar i klubhuset fra ca. d. 16.-17. november 2015 


