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Referat fra GENERALFORSAMLING 2019 
 

Mandag den 25. november 2019, kl. 19.00 i klubhuset 

 
 
Gert Bøyesen bød velkommen til de i alt 27 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: 
Gert Bøyesen fremlagde beretningen: 
”Årsberetning FLSK. 2019 
2019 blev et spændende og på mange måder et anderledes år i sejlklubben. 
 
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget at gøre sæsonen 2019 til et prøve år for et nyt tiltag i klubben, nemlig 
pligtig klubarbejde for alle medlemmer, det har været en succes. Herom senere under forslag fra bestyrelsen. 
 
Et andet tiltag var at få lavet en bedre udnyttelse af pladserne i masteskuret, da det efterhånden var blevet noget svært 
at få plads til alle master. Problemet var dels, at der lå en del master som ingen viste hvem ejede og dels, at der er 
kommet langt flere store og ikke mindst lange master. 
Så efter bådene var sat i gik vi i gang, først med registrering og ikke mindst oprydning og udsmidning af opstablet 
materiale, uidentificerede master er kørt til opbevaring på bådpladsen foreløbigt.  
Medlemmer der ønskede plads i masteskuret blev bedt om at skrive sig på liste opsat i klubhuset. Efter listen er 
mastepladserne fordelt, så nu ved vi hvem der ligger på de enkelte pladser, det er selvfølgeligt muligt løbende at justere 
på placeringerne, det aftales med den ansvarlige for denne opgave, indtil videre Holger Pedersen. 
 
I et par arbejdsweekender blev der malet hus og vinduer, opsat tagrende på mateskur, lavet lys i mateskur opsat ekstra 
hyldeknægte til lange master. Senere er huset blevet gjort hovedrent, der er blevet ryddet op alle steder, smidt ud og sat 
i system så alt nu er overskueligt og i orden. Tak for det!  
 
Vor fine udsigtsterrasse har desværre lidt under en mindre konstruktionsfejl, som medførte at vand trængte ind under 
tagpaptaget og vand derfor ville ødelægge træ konstruktionerne. Et frisk hold afmonterede alle terrassebrædderne og 
tagpappen, vi nåede også at få lagt ny tagpap på inden vinteren rigtig sætter ind. 
 
Ungdomssejlerne har også haft en god sæson, det lykkedes af få skaffet fondsmidler 20.000 kr. fra Kongsted 
Sparekasses fond til en sejljolle. Desværre har der været en del problemer med vore påhængsmotorer til følge bådene, 
det må vi se om vi kan få løst inden den ny sæson. 
 
Sejlerskolen har i år haft nye elever og nu ikke kun +60. der er åbnet for alle interesserede. Der er vinterundervisning 
med henblik på at kunne tage prøve til duelighedsbevis. Der er indkøbt et nyt stel sejl til skolebåden. De er sponsoreret 
af Sparekassen Sjælland Fyns fond. 15.000 kr. 
 
Vi afholdt Bugten Rundt Sejladsen i August, nu med mulighed for at deltage i et grill arrangement efterfølgende, det blev 
vellykket og vi blev opfordret til gentagelse. 
 
Klubben har i dette år haft tilgang af nye medlemmer, og ikke mindst er det glædeligt at der er en del yngre nye 
medlemmer, lad os håbe at den udvikling fortsætter”. 
 
Sven Gerner spørger ud i forsamlingen om der er nogle kommentarer til beretningen og det er der ikke.  
Beretningen godkendes af forsamlingen. 
 
 
 
  
3. Fremlæggelse af regnskab for 1/10-2018 - 30/9-2019  samt budget for 1/10-2019 – 30/9-2020: 
Vores valgte revisorer, Kirsten Mikkelsen og Claes Kølle har gennemgået bilag og godkendt regnskabet. 



25-11-2019 

 
Fakse Ladeplads Sejlklub 

 

   

 
 

Fakse Ladeplads Sejlklub * Strandvejen 5 * 4654 Fakse Ladeplads * www.flsk.dk 

Gert Bøyesen og Kim Petersen har gennemgået regnskabet så Kim kunne fremlægge regnskab og budget for 
generalforsamlingen. 
Regnskabet gennemgået og der blev stillet enkelte spørgsmål undervejs som blev besvaret til alles tilfredshed.  
 

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 2019 iflg. Vedtægterne. 
Der er forslag fra Bestyrelsen angående Klubarbejde og her fremsættes motivationen for forslaget: 
Klubarbejde 

Efter det første år med pligtigt klubarbejde skal vi nu på den kommende generalforsamling gøre status for forløbet. På 
generalforsamlingen 2018 besluttede vi, at lade 2019 være et forsøgs år med 5 timers pligtig klubarbejde. Det er efter 
bestyrelsens opfattelse gået rigtigt godt, et stort flertal af medlemmerne har deltaget i vedligeholdelsen af vort klubhus, 
så det i dag fremtræder flot rent og ryddeligt. Mange har leveret langt mere end de 5 timer der var bestemt. På den 
baggrund fremsætter bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændring under §5 Kontingent. 
 
Forslag til Vedtægtsændring under §5 Kontingent: 
Alle aktive medlemmer er forpligtet til at udføre klubarbejde. Omfanget og karakteren af arbejdet fastsættes, hvert år på 
generalforsamlingen efter indstilling fra klubbens bestyrelse. Arbejdet kan udføres i fællesskab på planlagte arbejdsdage 
eller som individuelle opgaver efter eget valg. Ikke udført klubarbejde konverteres til ekstra klubkontingent det følgende 
år med 100 kr/time (index 2019). 
 
Efter Gerts fremførsel af forslag kommer yderligere tilføjelser til, om hvilke opgaver der skal gøres, at der kommer liste 
på opslagstavle og hjemmeside. Det skulle blive mere tydeligt gjort hvilke arb.opgaver der er tale om. Og at det bliver en 
fra bestyrelsen, som vil blive ansvarlig for at tage tage imod medlemmers opskrivning til arb.opgaver. 
--- 
Der fremkom fra de fremmødte medlemmer forskellige holdninger til forslaget om klubarbejde: 
- Hvad får man ud af det  – hvis man er nødt til at betale sig fra det? -  
- Det er svært for en familie med små børn at nå også dette i fritiden! 
- Andre igen mener at det bør være muligt at afsætte 5 timer på et helt år til klubarbejdet. 
- At det er godt med 1 arbejdsweekend eller 2, for det styrker også klubånden og jo flere man er om en opgave jo 
hurtigere går det som regel også. 
- Alle kan ikke i en arbejdsweekend men der er også behov for at få løst opgaver på andre dage.  
- Klubarbejde er også udvalgsarbejde / bestyrelses arbejde. 
- Klubarbejdet er for alle medlemstyper, aktive, passive, ungdom, skolebådssejlere… 
 
Summa Summarum:  
Der blev besluttet at stemme om forslaget og det blev flertal for forslaget som således blev godkendt. 
 
Yderligere et forslag fra Bestyrelsen:  

Forslag til Vedtægtsændring under §7 Ordinær generalforsamling. 
under dette afsnit i : 
Bestyrelsen skal indkalde skriftligt og i en lokal avis mindst 14 dage før med angivelse af dagsorden og evt. indkomne 
forslag. 
ønskes ændret til: 
Bestyrelsen skal indkalde skriftligt mindst 14 dage før med angivelse af dagsorden og evt. indkomne forslag. 
Indkaldelse sendes pr. e-mail til medlemmerne. Hvis ikke medlemmet har e-mail, så pr. sms/tlf. 
Der indkaldes også på hjemmesiden samt med opslag i klubhuset, synligt for alle. 

 
Dette blev også enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 
 
 
5. Fastsættelse af kontingent. Pkt. tages under regnskab og budget:  
Bestyrelsen har ikke kontingent ændringer regnskabsåret. og medlemstype beskrivelse på enkelte kontingentsatser 2019  
Familie medlemskab uændret kr.1250 
Aktiv medlemskab uændret kr. 950 
Ungdom ( under 25 år) kontingent kr. 910, det fremkommer således: kontingent kr. 610 + jolleleje/forsikring kr. 300 
For Ungdom gælder retten til stemmeret ved generalforsamlingen og nøgle til klubhuset opnås fra det fyldte 18. år 
Gaster uændret kr. 410 
Passive uændret kr. 410 
Skolebåds sejlere – kontingent kr. 950, det fremkommer således: 
kontingent kr. 410 + skoleundervisning/skolebåd drift/vedligehold/forsikring  kr.540  
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Sven Gerner spørger forsamlingen om dette kan godkendes og det blev det.  
 
6. Valg til bestyrelsen 
På valg efter tur er: Kim Petersen(ønsker genvalg) GENVALGT 
  Jørgen Langwagen (ønsker genvalg) GENVALGT 
  Holger Petersen (ønsker genvalg) – GENVALGT 
                                                    Annette Rønnøv (ønskede ikke genvalg) 
 
Bestyrelsen foreslog Kirsten Mikkelsen som blev valgt ind i bestyrelsen  - velkommen til Kirsten.  
 
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:. 
1. suppleant: Troels Christensen 2. suppleant Åse Dilling-Hansen 
 
 
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant:. 

Klubmedlemmer Claes Kølle og Jørn Engelbrecht 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, Åse Dilling-Hansen 
Masteskur: Bestyrelsen varetager dette 
Web/Nyhedsbreve: Bestyrelsen varetager dette med Jørgen Boots ved roret – hjemmesiden bør opgraderes 
Kapsejlads: 2020 Gert Bøyesen, Ulf Rasmussen og Christian Wegge(bøjer) Jørn Engelbrecht vil gerne ligge resultater 
ind og Rune Bodeholt vil også gerne hjælpe – andre må gerne melde sig…. 
Ungdom: 2020 Mette Andersen,   Per Astrupgaard,  Troels Christensen, der er plads til flere 
Materiale: Bestyrelsen varetager dette 
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.: 
 
Forslag fra Erik Larsen, Nordstjernen:   
1) Den første efterårs optagning (med stor kran) ønskes at ligge meget tidligere (midt/slut september) og derefter en 
senere  - det blev ikke anerkendt, for optagning skal ligge efter de sidste kapsejladser. 
2) bådene skulle kunne tages fra Fiskeri havnen – dette blev principielt vedtaget. Der arbejdes videre med det. 
Holger og Gert tilføjede at Vognmanden med den store kran, har ønske om at Motorbåde tages for sig (først på dagen) 
og sejlbåde tages for sig (sidst på dagen) da der er en stor omstillings tid på materiellet. Og der er også et max. antal 
både, der kan nås på én dag. 
 
Forslag om en ”Velkomst-pakke” til nye medlemmer. Med en folder der fortæller lidt om klubben og andre informationer.  
Der blev også foreslået en Facebook side. Det ville Martin Sørensen meget gerne lave og hjælpe i gang. 
Evt også link fra hjemmesiden til FB siden 
Det vil bestyrelsen arbejde videre med. 
 
Sven Gerner takkede herefter for godt selskab samt god ro og orden 
 
Generalforsamling slut kl. 20.40  
Referent: Åse Dilling-Hansen 
 
Referat godkendt af dirigent Sven Gerner d. 1/12-2019     _______________________________________ 
 
og Sejlklubbens formand Gert Bøyesen d. 1/12-2019 _______________________________________ 
 
 
 
 

 


