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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN MANDAG 21. NOVEMBER 2022:  
 
27 fremmødte medlemmer med bestyrelsen 
 
Dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent   
Bestyrelsen foreslår Sven Gerner – med applaus blev han valgt  
Sven meddelte at generalforsamling er indkaldt rettidigt via mail til klubbens medlemmer. 
Indkaldt på mail, på hjemmeside og Facebook.  
 
Stemmetællere, hvis vi skal have valg: ingen valgt  
 
2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretninger v/ Gert Bøyesen  
Gert fremlægger beretning for året som er gået med de arrangementer der har været i 
årets løb Jubilæumsfest, Havnedag. Sejlerskolen har afsluttet i juni med 7 der alle bestod. 
Ungdomsafd. har modtaget Faxe Kommunes Ungdomslederpris med kr. 5000.  
Der indkøbes en ny Luft/Luft varmepumpe - igangsættes her i november.  
Der er 17 nye ”elever” til Navigationsundervisning.  
Nøgledepositum som er opkrævet tilbagebetales ikke, da de penge er indgået til udgifter 
for nyt adgangssystem til klubhuset og til garagen. 
Den første Tema aften er afholdt 12/11 med Dansk Søredning. 
Mere kan læses   --- Beretningen vil blive sendt ud sammen med referat fra 
generalforsamlingen 
 
Dorte spørger om de der nu ligger i ”fiskerihavnen” bliver informeret om hvad der skal ske, 
når der nu kommer ændringer. Og det vil der blive informerede Gert.  
Sven fortæller at det har betalt sig at fjerne mink. Det var berettiget med regulering. Min. 
20 er fanget. – Der vil blive taget fat igen til foråret med regulering af bestanden. Det skal 
Havnen tage sig af.  
 – tak til Gert for fin beretning. 
 
Beretning fra sejlads v/ Martin Sørensen – 
Martin synes at det kan påvises at der kommer lidt flere sejlere, lidt flere unge, lidt flere til 
kapsejladser, så Martin kunne godt tænke sig at der kommer medlemmer med forslag til 
en sejlads eller andre input 
Temaaftener for vinteren. Første gang 12/11-2022 var om Dansk Søredning, 11/1, 8/2, 8/3 
og den 12/4 er om kapsejladser for året 2023 
Skolebåden skal også gerne ud og være med til så meget som muligt.  
Nogen bemærkninger… ingen . tak til Martin. 
 
 
3. Fremlæggelse af regnskab  
Kirsten fremlægger regnskab og budget  
Regnskab for 1/9-2021 til 30/9-2022 og budget for 1/70-2022 til 30/9-2023 
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Der er et overskud på kr. 42.134 – flot resultat. 
Carsten bliver bedt om at kommentere lidt. Der var en lille sur smiley som note.  
fordi det synes at der ikke altid  er helt er styr på omkostningerne – nogle konti er brugt 
mere end budget.  
Kim kommenterer, at der på de afholdte bestyrelsesmøder holdes en status på udgifter, og 
der bliver ikke brugt los at klubbens penge. 
Ellers helt styr på alle bilag – flot siger Carsten 
Åse oplyser antal medlemsskaber: 8 Unge, 21 Passive, 5 Gaster, 7 Skolebåd, 61 Aktive, 
25 Familie – i alt 127 medlemsskaber  
Sven spørger om budget og regnskab kan godkendes. Og det blev det. 
 
4. Indkomne forslag:  
Sidste frist for indsendelse er 15. oktober 2021 iflg. Vedtægt 
-ingen forslag indkommet 
 
5. Fastsættelse af kontingent. tager dette under pkt. regnskab og budget. 
 
Ingen ændring til kontingent for 2022-2023 -    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 kode 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  
Pligtarbejde er igen 5 timers arbejde eller kr. 500 som ekstra kontingent 
Kontingenter Godkendt 
 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
På valg efter tur er: 
Kirsten Mikkelsen (ønsker genvalg) – Kirsten bliver genvalgt 
Holger Petersen (ønsker ikke genvalg) 
Jøren Langwagen (ønsker ikke genvalg) 
 
Gert har forespurgt 2 medlemmer som gerne vil stille op til bestyrelsen:  
Michael Bang og Simona Davidsen – de blev også valgt ind som best.medlemmer 
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
1. suppleant : Mette Andersen 
2. suppleant : Åse Dilling-Hansen 
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8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 
Bestyrelsen foreslår og det blev godkendt: 
Revisor 1: Carsten Scheel 
Revisor 2: Henrik Rysse 
Revisorsuppleant:  Jøren Langwagen 
 
Gert siger tak til Jøren og Holger for deres store arbejde i bestyrelsen. Tak til dem  
Der er også en gave til Jørn Engelbrecht som har været Revisor i flere år. Gaven bliver 
afleveret. 
 
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: 
Klubhus: (Bestyrelsen varetager dette  )  
 
Cafe : Elo Jensen Det ”daglige” med cafe køb af drikkevarer/ tømme emb. – pante 
Cafe øvrigt: Åse Dilling-Hansen 
 
Masteskur: Holger vil gerne fortsætte – der skal være orden i med at der skal være 
seddel med navn/medl.nr./tlf.  på masterne.    
(Bestyrelsen varetager dette med Holger som ”formand”) 
 
Web/Nyhedsbreve: Martin Sørensen 
 
Kapsejlads: 2023 Martin Sørensen + Ulf Rasmussen, Rune Bodeholt 
Der er åbent for en der vil sørge for kaffe/brød indkøb og stille frem / rydde af…. 
 
Skolebåden skal også på vandet.:  
Hvem vil gerne sejle med gaster ? 
 
 
Ungdom: 2022/2023 Troels Christensen, plus holdet af forældre – der vil blive torsdag 
undervisning kl. 17.00 – 19.30 – OPSLÅS på hjemmesiden og facebook. 
Per Astrupgaard er også med på holdet 
Der ønskes flere hjælpere og trænere. Så meld jer gerne 
 
Materiale: Bestyrelsen varetager dette 
 
Både op og i :Kim Petersen 
 der meldes datoer ud for isætning 2023 
 
Tur og Fest: varetages pt. af bestyrelsen og klubhusudvalget -  hvem mere ønsker at 
være med i udvalget? 
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10. Evt. 
 
Der var lidt mere drøftelse omkring manglende mærkning på masterne i masteskuret. 
Bestyrelsen tager på førstkommende møde emnet op til en mulig løsning..  
***** 
Henrik Rysse spørger om der kan være kursus til VHF – det tages op i bestyrelsen for en 
fælles afholdelse af kursus – det kan tages online – men det vil være rart med fælles 
”hands on” til gennemgang inden/ i forbindelse med online kurset 
***** 
Troels laver et lille opråb til næste gang der er førstehjælp, dato er ikke fastsat endnu. 
meld jer gerne til…. 
Kunne også være en del af navigationsundervisningen.  
***** 
Sven Gerner takker for god ro og orden på aftenens generalforsamling. 
Gert Bøyesen takker med en lille hilsen til Sven 
****** 
 
****** 
Generalforsamlingen slut kl. 20.30 
 
Referent: Åse Dilling-Hansen 
 

 
Referat godkendt af dirigent Sven Gerner d. 21/11-2022     _______________________________________ 
 
 

 


