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Fakse Ladeplads Sejlklub
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2016
Tirsdag d. 29. november kl. 19.00 i klubhuset
Jørgen Boots bød velkommen de i alt 28 fremmødte inklusiv bestyrelsen

Dagsorden :
1. Valg af dirigent:
Sven Gerner blev med applaus valgt af forsamlingen. Det kunne konstateres at indkaldelsen er rettidigt for
generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning
Jørgen Boots ville udtrykke sin tilfredshed med klubbens medlemstal 21 familie, 57 senior, 1 passiv, 8
ungdom. En lille stigning af medlemstallet.
Økonomien for regnskabsåret har været tilfredsstillende.
Jørgen B fortalte om terrasse byggeriet og om de sponsorer som gav en stor hjælp med økonomien
Rosendal Godser, Kongsted Sparekasses Fond og Østsjællands Vaskerifond. Mange af klubbens
medlemmer har været med i byggeprocessen og det er endt med det udseende som terrassen har fået.
Håber nu at mange vil nyde den, når det bliver bedre vejr igen.
Sæsonen har gået sin vante gang i løbet af året og der er heldigvis kommet mange forældre, som ville støtte
op om de unge sejlere. Godt at se at der er godt gang i ungdomssejlerne. Mette, Knud, Henrik, og Carsten
har været med til at skabe en god stemning omkring ungdommen.
Kapsejladsen for kølbåde har sejlet mange onsdage og har haft en rigtig god sæson. Med en festlig
afslutning med Syrisk mad, som blev lavet af familier fra Syrien.
Gulvet skal have en omgang med nedslibning og ny lak. Vi ser også om nye borde, som er lettere at have
med at gøre.
Flemming Juel har sørget for at der er blevet gjort regelmæssigt rent. Tak for det.
Masteskuret er blevet et smertens barn, der er knap med plads og der er også master uden navn på. Der er
forstærket med ekstra stolper i loftet, bestyrelsen kunne tænke sig noget mere justits med at der er navn på
master og at de ligger det rigtige sted. Vi kunne ønske en eller to personer til det…
Bådoptagning og nedsætning er gået godt. Nalle stopper, så der skal findes en ny kranbil.
Broerne er ved at blive renoveret og der kommer også asfalt på langelinje..
Vores mangeårige kasserer Kirsten Wittrock er fraflyttet området og vi søger med lys og lygte efter en ny
kasserer, vi håber der er nogle blandt de fremmødte, der vil kunne tage denne tørn, men ellers er vi nødt til
at gå ud og få en ny kasserer, som vi må betale for… Men helst ønsker vi en fra klubbens medlemmer
Bestyrelsen har skiftet bank fra Nordea til Sparekassen Sjælland afd. Faxe.
Jørgen B takkede bestyrelsen for et godt samarbejde..
Sven Gerner takkede for Jørgen Boots beretning og spurgte om Holger Juul kunne tilføje noget fra
Bestyrelsen i Faxe Ladeplads Havn…
Holger Juul kunne tilføje at det er Faxe kommune, som har penge i en pulje, som vil blive hældt i asfalten på
Langelinje
Gert Bøyesen kunne tilføje at man arbejder på at få noget bedre lys på broerne og noget bedre vandhane
også og der arbejdes på noget meget bedre belysning på området.
Gert B. kommenterede at der i masteskuret ligger master uden ejere. De master der ikke har ejere, bliver
lagt på bådepladsen, så der kan blive ryddet op og blive plads til de master, som er i brug i løbet af året.
3. Fremlæggelse af regnskab for 1/10-2015 - 30/9-2016 samt budget for 1/10-2016 – 30/9-2017
Jørn Engelbrecht har indvilliget i at fremlægge regnskabet i stedet for Kirsten.
Vi kommer ud af året med et overskud på kr. 13.343 kr.
Aktiver gennemgået, tilgodehavender gennemgået
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Regnskabet er revideret og der er taget stikprøve kontroller af revisorerne; Jørn E og Steen Wistoft.
Hasan Jørgensen ville gerne vide, hvornår aktiverne for joller og følgebåde bliver nedskrevet til den reelle
værdi, vi skulle helst have det til at stå som et nul.
Jørgen Boots kommenterede at man på generalforsamlingen i 2015 besluttede at nedskrive med 10% i 3 år
og så vil man efter de 3 år tage stilling til hvad man så vil gøre for at få nedskrevet til den reelle værdi.
Morten Larsen ville gerne vide om man kunne sælge nogle af de joller som ikke blev brugt, men det bliver
en indtægt i driftsregnskabet, men ikke i aktiverne…
Bestyrelsen er opmærksom på problemstillingen og det tages til efterretning…
Sven Gerner spørger om der er yderligere kommentarer til regnskabet, det er der ikke og regnskabet bliver
herefter godkendt af generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag:
Sidste frist for indsendelse er 15. oktober 2016 iflg. vedtægt
Der er ikke indkommet forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev modtaget med applaus fra forsamlingen
 Ægtefælle kr. 1200
 Senior kr. 925
 Junior (under 25 år) i alt kr. 710, fremkommer således: kontingent kr. 410 + jolleleje kr.300
For juniorer gælder retten til stemmeret ved generalforsamlingen og nøgle til klubhuset opnås fra det
fyldte 18. år
 Gaster og passive kr. 410
6. Valg til bestyrelsen:
På valg efter tur er:

Jørgen Boots (ønsker genvalg)
Gert Bøyesen (ønsker genvalg)
Bjarne Bøgard (ønsker genvalg)
Mette Christensen (ønsker genvalg)
Ingen andre ønskede at blive stille op til bestyrelsen. Så alle 4 blev genvalgt med stor applaus fra de
fremmødte medlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
1. suppleant: Åse Dilling-Hansen og 2. suppleant Jan Kjærgaard Hansen
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Jørn Engelbrecht og Steen Wistoft ( ikke tilstede, men har udtrykt at han ville gerne. )
Hasan Jørgensen er valgt som revisor suppleant.
9. Valg til udvalg.
DA ALLE UDVALG ER ÅBNE KAN DER ALTID KOMME NYE IND, SOM ØNSKER AT DELTAGE
Klubhus: Bjarne Bøgard, Annette Rønnov, Gert Bøyesen, Mogens og Åse Dilling-Hansen
Masteskur: Bestyrelsen varetager dette
Web/Nyhedsbreve: Bestyrelsen varetager dette / Jørgen Boots
Kapsejlads: for 2017 valgtes Gert Bøyesen og Carsten Scheel, måske Bertel Moltved vil være med også
igen i år
Ungdom: Mette Christensen, Carsten Scheel, Hans Henrik, Knud Drent
Materiale: Carsten Scheel, Mogens Dilling-Hansen og Knud Drent
Både op og i: Holger Juul
Tur og Fest: Varetages af bestyrelsen.
10. Evt.
Der er behov for at de ”nye sejlere” får hjælp. Gert Bøyesen har planer om at lave en Sejlerskole, så der kan
komme flere og gode sejlere på vandet.
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Carsten Scheel har 2 både, der kan sejle, den ene er i vandet nu… hvis nogle vil sejle, så sig til.
Hvordan får vi dette forum åbent, for de som gerne vil sejle og have hjælp?
Henning Bo Jensen, synes der er meget pladret på bådepladsen, så hvad bliver der gjort for at få det gjort
bedre. Havnens bestyrelse har pålagt havnefogeden at gøre noget nu. Der blev opfordret til at man skulle
sende forslag i rette tid til Havnens bestyrelse inden der skal være Generalforsamling i februar 2017.
Gert B. informerede om, at der er planer om at afholde et Maritimt loppemarked i april den 2. april 2017. Det
skal offentliggøres, så der kan komme mange og se og købe forhåbentligt.
Gert B. informerede også om at der vil blive arrangeret en Trim aften i løbet af vinteren.
Til sidst blev det nævnt at der er Havnens dag 10. juni 2017, måske skulle vi være aktive på denne dag.

Referat fra ordinær generalforsamling indkaldes til Generalforsamling for FLSK’s Venner, som blev
stiftet 10.10.2016.
Formålet med det er at få nogle flere penge midler til at kunne gøre noget mere for.
Jørgen Boots gennemgik formåls paragraffen. Og ideen med hvorfor vi ønsker denne konstellation
Fremlæggelse af nuværende kassebeholdning.
Bilag og kassebeh.er gennemgået af FLSK revisorer.
Der er ført kassebog siden starten og det er overgivet til sejlklubbens revisorer, som har gennemgået det og
underskrevet. Der er kr. 11.249
René spurgte ind til den konto, som skulle oprettes. Og Jørgen fortalte at den var ved at blive etableret.
Der blev diskuteret frem og tilbage med hvad der kunne søges støtte til og det ord ”aktivitet” der er anvendt.
Det skal defineres; sejl, lave gulv???
Ordet ”Aktivitet”; eksempel på anvendelse. Aktivitet betyder omtrent det samme som aktion, se alle
synonymer: aktion, gøremål, handling, syssel
Vi låner klubhuset ud og vi får ikke lejeindtægt, pengene går til vedligehold af klubhus og hvis noget bliver
smadret mv.
Sven Gerner pointerede at vedtægter er mangelfulde: tegningsretten skal præciseres, så generelt bedre
vedtægt beskrivelser.
Carsten Scheel vil gerne have ført til referat; Det anbefales at FLSK’s bestyrelse skal fremlægge
støtteansøgniknger til FLSK’s venner ved en generalforsamling. Det blev dog ikke positivt modtaget – det vil
blive for besværligt. Det anbefales at vedtægterne skal gøres mere skarpe. Og at det skal præciseres, hvad
der kan søges midler til.
René Nielsen vil gerne være med i arbejdet i bestyrelsen
men der blev ikke valgt nogen formand
1. Valg af formand – ingen valgt
2. Valg af bestyrelse iht. Vedtægterne
valgt blev René Nielsen
3. Eventuelt.
Referent: Åse Dilling-Hansen
Mødet slut 21.11
Vedtægter
Der vil ligge nogle 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. 7. november 2016
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