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Referat fra GENERALFORSAMLING 2017 
 

Mandag den 27. november 2017, kl. 19.00 i klubhuset 

 
 
Jørgen Boots bød velkommen til de i alt 24 fremmødte inklusiv bestyrelsen  

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent: 
Sven Gerner foreslås af bestyrelsen og valgtes med applaus af forsamlingen. Sven kunne konstatere at 
generalforsamlingen atter en gang var indkaldt til tiden og derfor lovlig og vi kunne fortsætte aftenens dagsorden.  
 
2. Bestyrelsens beretning: 
Jørgen Boots fremlagde beretningen 

Klubbens medlemstal er i stor fremgang. Vi kan på nuværende tælle familiemedlemskab 25 (5o personer), 51 enkelt 
medlemmer, 18 gaste- og 60+ medlemmer i alt 119 en stigning på  20 personer.  
I ungdomsafdeling er der 14 en stigning på 5 så i alt er vi 133 medlemmer, en markant stigning. 
Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Der har været en del udfordringer da ny regnskabsmand skulle ind i systemet, vi 
har skiftet bank, og medlemskontingenter og betalinger har været lidt svære at få styr på, men det er der rettet op på nu 
og det bliver godt fra nu af. 
Det har været et forrygende år med mange nye aktiviteter på vandet. Det største er nok skolebåden som vi har fået søgt 
midler til fra Friluftsrådet og Velux Fonden, der er oprettet sejlerskole for 60+. Tak til teamet Jørgen Boots, Gert 
Bøyesen, Bjarne Bøgard, Mogens Dilling, Jørn Engelbrecht. Uden dem havde det ikke kunne lykkes. Teoriaftener 
fortsætter her i løbet af vinteren. 
Ungdommen har også fået flere unge på vandet og mange forældre har hjulpet til så meget de kunne. Der er for midler 
fra Nordea Fonden og Udviklingspuljen køb rib gummibåd med motor til ungdomsafd. og der er også midler til at ændre 
den lille bro med en rulle gang så joller nemmere kan komme ned og op. 
Terrassen er færdig, det var en stor omgang, men nu står den flot og med 3 nye bænke. 
Der er skiftet forsikringsselskab fra Codan til FMG Forsikring. Vi har fået bedre dækning og billigere forsikringer. 
Kapsejladser med 12 tilmeldte både gennem sæsonen og Bugten rundt med 8 tilmeldte både er flot for vores størrelse 
klub. Der har også været både fra klubben med i DM for IF klassebåde i Præstø.  
På sidste års generalforsamling blev der etableret en støtteforening; FLSK’s Venner, en støtteforening, der skulle have 
som formål at få alternativ økonomisk støtte til sejlklubben. Overflytningen af tilskud har været med til at dække en del af 
udgiften til at få slebet og lakeret gulvet i klubhuset som virkelig trængte til det.  
Jørgen Boots meddelte i beretningen at han pr. dags dato ville stoppe som formand og fremlagde begrundelsen herfor. 
Bestyrelsen var orienteret om beslutningen. 
 
Sven Gerner spørger om der er nogle kommentarer til beretningen og det er der fra Jørgen Engelbrecht som gerne vil 
kommentere til Jørgen Boots beslutning om at ville stoppe som formand, da det er afstedkommet af en korrespondance 
om hvordan klubben skriver ansøgning om drift tilskud. JE informerer at de interne revisorer er medlemmernes kritiske 
øje og har ret til at komme med spørgsmål til klubbens regnskab. 
Flere i forsamlingen kom med spørgsmål og kommentarer og bestyrelsen forsvarede beslutningen om hvordan det 
udføres og vil blive udført fremover. 
Sven Gerner afsluttede diskussionen og Beretningen er taget til efterretning og godkendt af forsamlingen 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for 1/10-2016 - 30/9-2017 samt budget for 1/10-2017 – 30/9-2018: 
Jørgen Boots fremlagde budget i mangel af en kasserer. 
Der er spørgsmål til enkelte punkter og det blev besvaret.  
Blandt andet tilgodehavender der er på medlemskontingenter og at afskrivninger har været sat op på en anden måde i 
de tidligere regnskaber. 
Og der blev redegjort for at 60+ gastemedlemsskabet kun er på kr. 410 fordi fondsmidlerne gjorde at der kunne blive 
flere penge til båd og materialer, så kontingent blev sat mindre i første omgang. Når 60+’erne er blevet mere sikre skal 
medlemsskabet ændres til en anden gruppe. Der blev også fra bestyrelsens side informeret om at der endnu ikke er 
taget stilling til hvad det skal koste at leje skole båden ”VENGA”. 
 
Regnskabet er af de interne valgte revisorer godkendt uden bemærkninger, men der er til bestyrelsen fremsendt en liste 
med spørgsmål som de interne revisorer har haft i forbindelse med gennemgangen af regnskabet. De spørgsmål er der 
blevet svaret på af formanden og vores regnskabsfører inden regnskabet blev afsluttet og underskrevet..  
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Sven Gerner spurgte ud i forsamlingen om Regnskab og Budget kunne godkendes og det blev godkendt af 
forsamlingen.  
 
4. Indkomne forslag:  

Sidste frist for indsendelse er 15. oktober 2017 iflg. Vedtægten 
Der er ikke indkommet forslag til behandling. 
 
5. Fastsættelse af kontingent. Pkt. tages under regnskabt og budget:  

Bestyrelsen foreslår ændringer til kontingentsatser 2017-2018 på Ægtefælle og Senior, de øvrige uændret 
Ægtefælle ændres fra kr.1200  til kr.1250 
Senior  ændres fra kr. 925 til kr. 950 
Junior ( under 25 år) i alt kr. 710, fremkommer således: kontingent kr. 410 + jolleleje kr. 300 
For Junior gælder retten til stemmeret ved generalforsamlingen og nøgle til klubhuset opnås fra det fyldte 18. år 
Gasters passive samt 60+ kr. 410  
Kontingentændringer blev godkendt  
 
6. Valg til bestyrelsen: 

På valg efter tur er: Jacob Rud (ønsker ikke genvalg) 
  Holger Juul Pedersen (ønsker genvalg) GENVALGT 
  Annette Rønnov (ønsker genvalg) - GENVALGT 
Da Jørgen Boots i beretningen meddelte at han stopper som formand dags dato skal der vælges en mere til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår Jøren Langwagen og Kim Petersen til nye bestyrelsesmedlemmer . De valgtes begge med applaus 
fra forsamlingen 
 
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:. 

Carsten Schell forslår en registreret revisor som ikke er medlem af klubben,Jørgen Boots kommenterede at hvis det skal 
være en ekstern bliver det en dyr affære. 
Carsten Schell blev stemmetæller. – Forsamlingen stemte NEJ til at ansætte en registreret revisor. 
Klubmedlemmer Kirsten Mikkelsen og Claes Kølle valgtes som nye revisorer og Carsten Scheel blev 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, Jan Kjærgaard Hansen 
Masteskur: Bestyrelsen varetager dette 
Web/Nyhedsbreve: Bestyrelsen varetager dette med Jørgen Boots ved roret  
Kapsejlads: 2018 Gert Bøyesen, Jørn Engelbrecht og  Carsten Scheel 
Ungdom: 2018 Mette Christensen  + ANDRE SOM HAR MELDT SIG PÅ ET NYLIGT AFHOLDT MØDE  
Materiale: ?? 
Både op og i :Holger Juul Petersen 
Tur og Fest: varetages pt. af bestyrelsen og klubhusudvalget -  hvem mere ønsker at være med i udvalget? –INPUT TIL 
AKTIVITETER, TURE OG ANDET  ØNSKES FRA KLUBBENS MEDLEMMER  
 
10. Evt.: 
Henning Bo Jensen foreslog at der skulle afholdes et kursus i brugen af Hjertestarter. Der hænger jo en ved 
havnekontoret. Det var et forslag som Bjarne Bøgard ville tage med til Havnens førstkommende bestyrelsesmøde 
 
Gert Bøyesen orienterede om at der til foråret, når masterne er fjernet i masteskuret, skal lægges fliser. Bent Sandgaard 
fra Sandgaard Beton vil sponsorere fliser og Vognmand Morten Kallesøe Larsen vil sponsorere sand/grus samt kørsel. 
Gert har pladevibrator, så nu skal der blot fastsættes en dato for udførsel samt tilkaldes nogle frivillige klubmedlemmer til 
arbejdet. Alle master skal væk, der har ligget master ubrugte hen i flere år nu og de fjernes og lægges andet sted. Det er 
nødvendig med en oprydning...  
 
 
 
 
 
Ordinær generalforsamling slut kl. 21.00 – kort pause inden generalforsamlingen for FLSK’s VENNER 
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kl. 21.15: start  Generalforsamling for FLSK’s Venner: 
 
Der er ingen dagsorden for FLSK`s Venner.- bestyrelsen har taget det samlet, men Jørgen Boots fremlagde regnskabet, 
som også er gennemgået af klubbens revisorer. Jørgen Engelbrecht har sat regnskaberne op i et skema, som er 
regnskabsmæssigt mere forsvarligt og overskueligt. 
Næsten hele beløbet fra indtægterne er søgt at Fakse Ladeplads Sejlklub til økonomisk hjælp til udgiften for slibning og 
lakering af gulvet. Og det er overført til Sejklubbens konto. Pengebeholdning pr. 30/9-2017 er kr. 4625 på FLSK’s konto. 
Åse læste referat fra sidste års generalforsamling op og det er stadig samme problematik der skal bearbejdes i det 
kommende år: Vedtægter er mangelfulde og tegningsret skal præciseres. Formålsparagraffen skal defineres bedre, 
herunder gøre rede for foreningens aktiviteter. Så der er nok at tage fat på for den nye bestyrelse. 
Marianne Bøyesen vil gerne være med til at udarbejde udkast til vedtægter til FLSK’s Venner. 
Bestyrelse fremlægger næste år forslag til vedtægter for Faxe Ladeplads Sejlklubs venner. På Klubbens 
generalforsamling. 
Vedtægterne skal være fyldestgørende for en selvstændig forening. 
Alternativt fremlægger bestyrelsen forslag om afvikling af Faxe Ladeplads Sejlklubs venner. 
 
Jørgen Boots takkede dirigenten for veludført arbejde i aftenens løb og sluttede generalforsamlingen. 
 
 
Referent: Åse Dilling-Hansen  
Gen.f. slut 21.50  
 
 
Referat godk. af dirigent Sven Gerner 30/11-2017 
 
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  


