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Deltagere:

Siddende bestyrelse + fremmødte medlemmer
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Bestyrelsesmedlem Poul Bertelsen (pga. ferie)

Referat
Pkt

Aktionsliste

1.

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Jan Lauridsen - godkendt

2.

Bestyrelsens beretning:
Formand Helmuth Melsen fremlagde bestyrelsens beretning.
Ungdomsleder Søren Rahbæk supplerede beretningen på vegne af ungdomsafdeling.
Bemærkninger fra generalforsamling:


Ingen bemærkninger

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning.
Beretning er bilagt dette referat.
3.

Regnskab:
Fremlæggelse af regnskab for 2017 ved kasserer Jimmy Nielsen.
Bemærkninger fra generalforsamling:


Morten Madsen: ”Ligger de forsvundne medlemmer fortsat med båd i havnen?”
Bestyrelsen: ”Det er bestyrelsens opfattelse, at der er tale om naturlig afgang, der er en
følge den relativt høje gennemsnitsalder på medlemmerne. Det har imidlertid vist sig
svært at hverve nye medlemmer blandt de nye bådejere, der kommer i/til havnen”



Mogens La Cour: ”Gør man nok/noget for tursejlere?”
Bestyrelsen: ”Bestyrelsen vil til en hver tid bakke op om tursejlerarrangementer. Forslag
er velkomne. Det er i øvrigt bestyrelsens opfattelse, at der blandt sejlklubbens
arrangementer er mange der henvender sig til tur- og motorsejlere.”

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.
4.

Indkomne forslag:
a. Forslag ved Ole Jensen, Holmbovej 30, 9900 Frederikshavn

Initiativ



”Jeg vil stille følgende forslag til generalforsamling beslutning:
Der afsættes midler til FSK seniorafdeling (tursejlads) med ihvertfald halvdelen af det
beløb der afsættes til FSK støtte til 4 elitesejlere (sejlsportsligaen).”

Efter nogen debat for og imod det stillede forslag blev dette sendt til afstemning. Blandt de 23
stemmeberettigede stemte:
1 for forslaget
10 mod forslaget
Generalforsamlingen forkastede herved forslaget.
5.

Budget samt fastsættelse af kontingent:
På baggrund af debatten under pkt. 4 ønskede bestyrelsen at fremlægge et revideret budget for
2018 således:
BUDGET FOR 2018
Indtægter:
Kontingenter
Resultat FSK - Hjemmeside
Resultat FSK - Svømmeafdeling
Resultat af støtteforening
Resultat af liga-stævner i Frederikshavn
Resultat af sejlerskole
Tilskud
INDTÆGTER I ALT
Udgifter:
Driftsomkostninger
Fester og arrangementer
Resultat af kapsejlads inkl. liga
Arealleje FM
Nyanskaffelse - nye sejl skolebåd
Diverse aktiviteter
UDGIFTER I ALT

90.000
9.000
10.000
6.000
30.000
9.000
65.000
219.000

90.000
10.000
15.000
24.000
25.000
10.000
174.000

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER

45.000

Afskrivninger

35.000

RESULTAT FØR RENTER

10.000

Renter

-2.500

ÅRETS RESULTAT
Bemærkninger/spørgsmål fra generalforsamling:


Ingen bemærkninger til revideret budget fra generalforsamling

Generalforsamlingen godkendte herefter budget.

7.500

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår pga. budget uændret kontingent – godkendt.
6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:


Dion Wellejus (modtager genvalg)



Jimmy Nielsen (modtager genvalg)



Søren Rahbek (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg - godkendt.
7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:


Carsten Jensen (modtager genvalg)



Brian Hald (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg - godkendt.
8.

Plan for den kommende sæson:
Formand Helmuth Melsen præsenterende nedenstående plan for den kommende sæson:
29. april

Standerhejsning nr. 130 med efterfølgende spisning

1. maj

Ungdomsafdeling - træning starter

2. maj

Onsdagssejladser starter

18. maj – 21. maj

Pinsetur til Læsø

26. maj – 27.maj

Sejlsportsligastævne – 1. Division

2. juni – 3. juni

Sejlsportsligastævne – 2. Division

9. juni

Vild med vand (Marinaen)

16. juni

Fællestur med fælles grill

23. juni

Sankt Hans aften med fælles spisning og bål

27. juni

Onsdagssejlads - sommerafslutning

15. august

Onsdagssejladser starter efter sommerferie

1. september

Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub

15. september

Hirsholmene Rundt

16. september

Dumbosejlads (ungdomsafdeling)

24. september

Svømmesæson starter

26. september

Onsdagssejlads – sæsonafslutning

29. september

Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub

27. oktober

Afriggerfest

Godkendt.

9.

Eventuelt:


Jan Larsen: ”Er der planer om, at skolebåd skal sejle med elever om onsdagen eller kan
den evt. anvendes af andre til eks. onsdagssejlads?”
Ole Jensen: ”Pt. forventes båden optaget til undervisning”



Thorben Damsgaard: ”Må skolebåden anvendes af f.eks. instruktører til (tur-)sejlads ud
over undervisning?”
Bestyrelsen: ”Båden skal sejle mest muligt og er principielt til fri afbenyttelse (aftales med
Ole Jensen) så længe dette ikke hindrer skolesejlads. Det er bestyrelsens forventning, at
instruktører bruger den fornødne tid til at gøre sig fortrolig med båden, dens indretning og
udstyr”



Medlemsudviklingen blev debatteret med flere indlæg fra Chris Houmann, Mogens La
Cour, Morten Madsen m.fl. Der er på generalforsamlingen udbredt enighed om, at forsat
nedgang i medlemsantallet er en kæmpe udfordring for sejlklubbens fremtid. Bestyrelsen
tilskønnes til at aktivere formue i flere tiltag til rekruttering af nye medlemmer.
Bestyrelsen hilser i den forbindelse alle forslag og input velkomne.



Der skal bruges hjælpere til Sejlsportsligastævner. Der indkaldes til informationsmøde om
stævnerne og de forestående arbejdsopgaver onsdag den 11. april 2018.



Helmuth Melsen: ”Tak til generalforsamlingen og tak til bestyrelsen for det forgangne år.”

Herefter sluttede generalforsamlingen.

