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Fakse Ladeplads Sejlklub
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN MANDAG 22. NOVEMBER 2021:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Sven Gerner – med applaus blev han valgt
Det konstateres at generalforsamling er indkaldt rettidigt via mail til klubbens medlemmer.
Bestyrelsen kunne også annoncere den på hjemmesiden til næste gang.
Stemmetællere, hvis vi skal have valg: Per Astrupgaard og Carsten Scheel
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretninger for 2 perioder (grundet Covid-19) v/ Gert Bøyesen
Gert fremlægger beretning. Fin beretning for de 2 perioder. Der er ingen spørgsmål – tak
til Gert med klapsalver fra de fremmødte.
Beretning fra kapsejlads v/ Martin Sørensen –
Martin fortæller om kapsejlads og den nye måde med mål og med alle de sejladser.
Temaaftener for vinteren. Første gang 12/1-2022, øvrige 9/2 og 9/3 2022
i 2022 :4. maj til ultimo september hver onsdag sejles der og afrigger sejlads 1. oktober
juli holdes sommerferie kapsejladsmæssigt. Der vil være program på hjemmesiden
Hvem kunne tænke sig at være hjælper ved onsdagene til at lave kaffe og skære brød?
Vi skal også gerne have Skolebåden Venga ud om onsdagen. Hvem vil hjælpe med det?
NY HJEMMESIDE:
Præsenteres af Martin Sørensen. Udvalget: Martin Sørensen, Kim Pedersen, Simona
Davidsen, Kenneth Ehlers
Den nye hjemmeside er med reklamer…. Det bliver der nødt til at være for at vi kan holde
prisen nede.
Hosting per år ca. 500 kr
Lige nu er hjemmesiden på www.FLSKNY.dk , den flyttes over på www.FLSK.dk igen
Pr. 1. januar 2022 skulle den nye hjemmeside gerne være i gang.
Input skal lige nu sendes til Martin Sørensen email ms@eventpartner.dk eller Simona
Davidsen email simonadd@gmail.com
Meget gerne billeder som kan komme hjemmesiden.

3. Fremlæggelse af regnskab
for 1/10-2019 - 30/9-2020 samt budget for 1/10-2020 30/9- 2021
og regnskab for 1/10-2020 - 30/9-2021 samt budget for 1/10-2021 30/9-2022
Kirsten fremlægger regnskab og budget
Begge regnskabs år bliver godkendt.
4. Indkomne forslag:
Sidste frist for indsendelse er 15. oktober 2021 iflg. Vedtægt
-ingen forslag indkommet
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5. Fastsættelse af kontingent. tager dette under pkt. regnskab og budget.
Ingen ændring til kontingent for 2021-2022 - Derfor fortsat disse kontingenter:
Familie medlemskab kr.1250
Aktiv medlemskab kr. 950
Ungdom (under 25 år) 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 og Passive kr. 410
Skolebåds sejlere kr. 950, det fremkommer således:
kontingent kr. 410 + skoleundervisning/skolebåd drift/vedligehold/forsikring kr.540
Samt kr. 1000 for undervisning
Kontingenter Godkendt
6. Valg til bestyrelsen:
På valg efter tur er:
Gert Bøyesen (ønsker genvalg)
Bjarne Bøgard (ønsker genvalg)
Troels Christensen (ønsker genvalg)
Der har til Gert meldt sig 2 personer som ønsker at stille op til bestyrelsen:
Martin Sørensen og Jørgen Richardt Nielsen Der skal vælges blandt: Gert, Bjarne, Troels, Martin og Jørgen. Forsamlingen skal skrive 3
navne hver. - Der er 31 stemmeberettigede i forsamlingen.
efter optælling af stemmer er følgende valgt til bestyrelsen:
Gert 29 stemmer
Martin 24 stemmer
Troels 20 stemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
1. suppleant : Mette Andersen
2. suppleant : Åse Dilling-Hansen

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår og det blev godkendt:
Revisor 1: Jørn Engelbrecht
Revisor 2: Carsten Scheel
Revisorsuppleant: Knud-Georg Kleberg
9. Valg til udvalg.
DA ALLE UDVALG ER ÅBNE KAN DER ALTID KOMME NYE IND, SOM ØNSKER AT
DELTAGE
Følgende har ønsket at deltage i udvalgs arbejder:
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Klubhus: (Bestyrelsen varetager dette )
Nyt underudvalg til Klubhus forbedring: Søren Lundgreen, Troels Rich, Gert Bøyesen,
Rune Bodeholt, Holger Petersen, Bjarne Bøgard, Kenneth Ehlers
Cafe : Elo Jensen overtager det ”daglige” med cafe køb af drikkevarer/ tømme emb. –
pante
Cafe øvrigt: Åse Dilling-Hansen
Masteskur: Bestyrelsen varetager dette
Web/Nyhedsbreve: Bestyrelsen varetager dette + det nye hold på hjemmesiden
Kapsejlads: 2022 Martin Sørensen + Ulf Rasmussen, Rune Bodeholt
Der er åbent for en kaffe/brød ordner….
Anja Didehvar vil gerne hjælpe ind i mellem + andre ?
Skolebåden skal også på vandet.:
Per Astrupgaard og Troels Rich vil gerne sejle med gaster
Knud-Georg Kleberg vil gerne tage nogle skolebådssejlere med ud om onsdagen så der
også kan sejles i Venga
Ungdom: 2021/2022 Troels Christensen, plus holdet af forældre – der vil blive tirsdag
undervisning kl. 17.00 – 19.00 – OPSLÅS på hjemmesiden og facebook.
Martin Sørensen vil gerne hjælpe med vedligeholdelse.
Simona Davidsen knytter ord på det at have været med som forældre/hjælper/træner
Det kræver ikke så meget, man kommer hurtigt ind i det. og det giver en god
tilfredsstillelse at arbejde med de unge.
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?
JUBILÆUMSFEST udvalg til 21/5-2022: Sussy Jensen, Jørgen Nielsen, Kirsten
Mikkelsen
10. Evt.
Sven Gerner og Jens Grindsted samt mange andre er trætte af mink i havnen. De sviner
og ødelægger inventar i bådene.
De holder til næsten samme sted. Og formerer sig. Så vi skal have dem fanget levende i
fælder. Det er eneste måde. Det er skadedyr og er invasiv, og bærer smitte rundt.
Kirsten spørger til om havnen ikke også har et ansvar. De voksne dyr er ikke nemme at
fange, ungerne er nemmere.
Elo Jensen (som er havneassistent) fortæller, at der er gjort en masse for at få fjernet.
Fælder skal tilses 2 gange i døgnet ifølge Jagtloven.
Det er Strandjagtforeningen som har ansvaret lige nu til at skyde og aflive.
Hasan Jørgensen vil have flere fælder, det er ikke nok med 3 fælder.
Sejlklub kan sætte penge af til flere fælder, og bede havnen om at gøre en større indsats
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for at få fjernet mink. Holger Juul Petersen, siger det er Havnens ansvar. Og tager det med
på førstkommende bestyrelsesmøde
Faxe Kalk er via Ole Meisler (medlem af havnebestyrelsen) også opmærksomme på, at
der er en velkomst komite af mink på stenene ind til lystbådehavnen.
Knud-Georg Kleberg informerer at skovstyrelsen har gratis fælder som kan udlånes.

*****
Holger beder om at der kommer navn, medl.nr. og tlf. på alle master. Det skal gøres
bedre. Nu er det informeret ud så mange gange. Det skal gøres nu. Åse sender infomail til
alle
Kæder er sat op i masteskuret, Holger og Bent Sandgaard har justeret kæderne. Og
Bjarne Bøgard har sat en pose på, så det beskytter masterne…
*****
Sussy Jensen, fortæller at der er julefrokost på lørdag. Skynd jer at melde til.
*****
Sven Gerner takker for god ro og orden på aftenens generalforsamling.
Gert Bøyesen takker med en lille hilsen til Sven
******
Gert fortæller lige lidt om husrengøringen. Der må gerne melde sig nogle til rengøringen.
******
Generalforsamlingen slut kl. 20.50
Referent: Åse Dilling-Hansen

Referat godkendt af dirigent Sven Gerner d. 29/11-2021

_______________________________________
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