
 

Generalforsamling FSK. 
 

12.02.2014 

19.00-22.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: Helmuth Melsen Mødetype: Generalforsamling 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Bent Damsgaard 

Ordstyrer: Jan Lauridsen   

Deltagere: 

Bestyrelsen: 

Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Christian Neerdal, Jørgen Steenfeldt, 
Carsten Jensen, Poul Bertelsen 

 

 Og Ca. 40 fremmødte medlemmer. 

Fraværende:  

Referat 

 

Pkt Aktionsliste.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år. 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse. 

4. Behandling af indkommende forslag. 

5. Fremlæggelse af buget for det kommende år samt fastsættelse af 
kontingent. 

6. Valg af bestyrelsmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

8. Forelæggelse af plan for den kommende sæson. 

9. Eventuelt.  

 

 
Formanden bød velkommen og bad de fremmødte om at rejse sig og holde 1 min. 
Stilhed for Dan Netz Rasmussen 

 

1 

Valg af dirigent: Jan Lauridsen blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede at GF var varslet i god tid og kunne derfor afholdes i 
henhold til vedtægterne. 

 

2 
Formanden aflagde beretning om årets forløb, beretning er vedhæftet nederst. 

Beretningen blev godkendt (Applus) uden spørgsmål 
 

3 

Regnskabet blev grundigt gennem gået. 

 Spørgsmål omkring pengene i Jyske Bank, de står bundet i 3år ( Palle 
Sørensen) 

 Hvad med havneordningen (Dion Welleus) Forklaring kommer under EVT. 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

4 Ingen forslag indkommet  

5 

Bugtet blev gennemgået, ingen kommentarer. 

Bugetet blev godkendt. 

 

Forslag Vedr. Kontingent uændret. 

 

 

6 
Følgende medlemmer er på valg: 

 
 



Jimmy Nielsen modtager genvalg (Applus) 

Poul Bertelsen modtager genvalg (Applus) 

Jørgen Steenfeldt Ønsker ikke genvalg. 

Søren Rahbek blev foreslået fra bestyrelsen og valgt. 

Christian Neerdal ønsker at udtræde ag bestyrelsen 1. suppleant blev indsat i 
stedet Niels Ole Jensen. 

7 

Suppelandt: Da Niels Ole overgår til bestyrelsen blev der valgt ny  

1. suppelandt: Søren Kristensen 

2. Finn Sørensen Forsætter 

 

8 

Plan for sæson 2014: 

 

5 Marts. Maling v/ Quick Farver 

26 Marts. Sejleraften v/Bjerregaard 

27 April. Standerhejsning 

7 Maj Onsdags sejladserne starter 

7 Juni. Pinsetur 

21 Juni. Two star/sail Kapsejlads 

24 Juni. Sankt Hans 

22-24 August. DM Melges 24 

13 September. Hirsholmen rundt 

25 Oktober Afriggerfest 

Grisefest. Dato ikke fastlagt 

 

Er nabo klubberne involveret i kabsejladserne ( Ole Jensen) Ja der er de. 

Kommer arrangementerne på hjemmesiden (Dion Wellejus) Ja det gør de. 

Mande så ville demonstrer de nyeste fiskekort (Inger Jensen) Planen for den 
kommende sæson så stram ud så der var tanker om at gemme ham til senere, men 
han kan godt komme på kalenderen. 

 

 

9 

Havneordningen bliver drøftet i et separat udvalg under Helmut Melsen. 

Der var en fejl i priserne fra Vesterø og Østerby rettelser kommer. 

Der vil komme en ny form for ordning, hvor der skal være betalt inden 1 April 2014 

Hvor man så kan afhente sit havnemærker på havnekontoret . 

 

Sejlklubben har fået en huslejestigning fra marinaen på lokalerne til 
ungdomssejlerne på 100% fra 12000 til 24000 Dkk. 

Er det en stor andel (Dion Wellejus) Det er regnet ud fra 1/6 af fælleshuset. 

Jørgen Steenfeldt: fortalte kort  at det vi som sejlklub for dækket  fra den 
kommunale ordning er en stigning på maks. 1-2% efter den nuværende ordning. 

 

Carsten Jensen: ville gerne ud dele roser til medlemmerne og ikke mindst 
aktivitetsudvalget for den store opbakning og arrangement i den forløbne vinter. 

 

Helmut Melsen: Ville gerne på vegne af kapsejlads udvalget ud dele ”Kanonen” fra 
onsdags sejladserne til Brian Hald. 

 

Bent Damsgaard: fortalte kort at der ville blive indkaldt til et orienterings møde 
omkring Melges 24 DM som sejlklubben har sagt ja til at afholde. 

 

 

 

 

Årsberetning 2013. 
 

Ja så er der gået endnu en sæson, og hvilken sæson, nummer 125 med 
jubilæumsfest og det hele, ja vi må konstatere det er en gammel klub vi er med i, 
men stadig meget aktiv. 

 



Foråret startede meget koldt, jeg må sige det føltes næsten som vi gik fra vinter til 
sommer.  
Standerhejsning 
Den 21. april afholdt vi Standerhejsning, en dejlig solskins dag men meget kold, 
efterfølgende med skipperlabskovs og med hygge i fælleshuset. En ting som 
gerne vi vil forsætte med, da det er med til at give et godt sammenhold. 
 Samtidig ved vi godt det var en uge tidligere end vi plejer, så i år bliver det den 
sidste søndag i april, den 25. 
Arrangementet med Skipperlabskovs tog vores nye aktivets udvalg sig af. Efter 
sidste generalforsamling gik Finn (som stod for aktivets udvalget) ud af 
bestyrelsen og Poul skulle så tage over for Finn. Men så kom der tre piger der 
gerne ville hjælpe til, de tre er så blevet til fem, så det består nu af Lone, Inger, 
Sanni, Sanne og Gitte. Det er jo dejligt når der er nogle, der gerne vil give en hånd 
med 
 Selv om vi nu lige var startet, holdt vores svømmeafd. afslutning den 29. april så 
vi kan konstatere at klubben aldrig holder pause, der sker noget hele året. 
Havneordning 
Havneordningen blev der talt meget om i foråret. Her havde bestyrelsen håbet på 
at vi kunne få et lille udvalg til at varetage havneordningen, på samme måde som 
kapsejladsudvalget, ungdomsudvalget samt aktivitet udvalget. Det skete desværre 
ikke så udvalget består i dag kun af mig, jeg håber stadig der kunne være nogle 
medlemmer som vil være interesseret i en konkret opgave for klubben og være 
med til at tilrettelægge havneordningen. Som noget nyt i 2013 blev der 
divergerende priser bestemt af båd størrelse.     
 
Onsdagssejladser 
5.maj kom vores onsdags sejladser i gang med 23 tilmeldte, efter som foråret var 
meget koldt var det lidt trægt med startende både, men efter nogle få gange var vi 
oppe på et fint felt.  
Pinsen 
Pinsen midt i maj var et af de første store træf for alle vores sejlere, i år var Læsø 
noget mere indbydende at komme til, en flot ny renoveret havn og ikke en stor 
sandkasse som i 2012. Selv om vejret var meget skiftende var der godt gang i 
grillen og snak på kryds og tværs.  
Stjernesejlads 
Midt i juni kom så turen til vores kapsejlads, Stjernesejladsen, desværre var der 
ikke nok tilmeldte så den blev aflyst. Kapsejladsudvalget har derfor besluttet at 
droppe denne sejlads i 2014. I stedet har kapsejladsudvalget i samarbejde med 
Sæby og Strandbys sejlklubber lavet en ny. Two star two sails GP altså en sejlads 
hvor der kun må bruges to sejl og kun være to ombord, og som man også kan 
deltage i uden målerbrev. Efter sejladsen bliver der fællesspisning. Kort sagt en 
sejlads for alle. 
Sankthans 
23. juni kom så sankthansaften, efter et år uden bål besluttede vi at vi skulle have 
bål igen, dog i en lidt anden udgave end tidligere. Altså mere som et klub 
arrangement med fælles gril mm. end en by fest for hele Bangsbostrand med 
båltaler osv. Men alle er selvfølgelig velkomne. Den nye bålplads passer også godt 
til et klubarrangement. Nu havde jeg ikke selv mulighed for at være til stede, men 
det lyder til at alt gik godt. Og ja så ved jeg godt der var flere der syntes at bålet 
blev tændt en time for sent, okay det laver vi bare om i 2014.      
Så kom vi til august med den store dag 125års jubilæumsfesten. 
Her ved jeg at Christian og Dion har brugt mange timer på at få det hele på plads 
På selve havnen skete der meget den dag, gæster kunne prøve at komme ud at 
sejle med kølbåde, optimist, feva eller siton kajak, jetski både kunne prøves, 
kajakklubben kom og viste grønlænder rul med mere, opvisning af kapsejlads lige 
uden for havnen, flere forskellige stande på havne, Sæby redningsstation viste 
hvad deres fantastiske fartøj kan, hvilket jeg ikke håber at nogle af os for brug for i 
virkeligheden. Det store trækplaster med opvisning med en redningshelikopter 
måtte desværre aflyse da redningshelikopteren fik en arbejdsopgave med en 
sygetransport fra Læsø. Ja det er de ting der kan ske, vi må bare håbe patienten 
har det godt. Til sidst kom Tordenskjoldsgarden med march og musik et meget 
festligt indslag. Det var så jubilæumsfesten på havnen. 
Om aften var der så lagt op til den helt store gallafest på Scandic. Med 130 
mennesker i god fest stemning var der lagt op til en rigtigt god fest, og er der en 
ting FSK medlemmer er gode til, er der at feste. 
Med rigtig god mad fra Scandic og et fire mands orkester der spillede musik for 
alle så gik det godt langt ud på de små timer. 



Af de 130 der kom til festen kunne jeg måske have ønsket lidt flere havde deltaget 
i festlighederne på havnen. Nå! men pyt. Det var lille opstød fra formanden 
    
Med til festen var også Formanden fra DS Hans Natorp, og fra DS fik vi en flot 
jubilæums gave, en halv model af en Spækhugger samt 4000 kr. som vi siger 
mange tak for.  
Til alle dem som gav en hånd med til Jubilæumsfesten skal de have tak for deres 
hjælp, også til Carsten som fik os verdens kendt i Nordjylland i dvs. aviser og TV2 
nord. 
Grisefest 
Allersidst i august der hvor Sæby afholder Fyrbåke sejladsen slog aktivets 
udvalget til igen med Grisefesten, en rigtig god fest med et par og 30 mennesker.  
Hirsholmene rundt 
Den 14. Sep. blev der afholdt Hirsholmene rundt med ca. 12 både. En lidt dårlig 
tilslutning, men de både der var med, fik en rigtig god sejlads med hård kamp til 
det sidste. 
Afrigger fest 
Den 19. okt. afholdt vi så afrigger fest, desværre blev vi kun ca. 35, men desværre 
var vi for sent ude med at reservere fælleshuset. Så festen blev afholdt der hvor 
mange var på vinterferie, det retter vi i år. 
6. nov. havde vi lysbillede foredrag ved Carl Erik Birk, her viste Carl Erik billeder 
fra området, fra før vores havn blev bygget, fin tilslutning. 
4. dec. Så var der banko. Ja efter mange års fravær kom banko med igen, takket 
være vores aktivets udvalg. 
31. dec. afholdt vi traditionen tro nytårs taffel. (selv om det ikke var vores tur) 
8. jan. Kom Bent og viste lidt om vores hjemmeside. (desværre kom der ikke 
mange) 
5. feb. Kom Mogens La Cour og fortalte om sin sejltur til Sankt Petersborg. 
Ungdoms afd. 
  Ungdomsafdelingen, har igen haft et år med mange timer på havet, hvor sejlerne 
trofast møder op til træner aftenerne tirsdag og torsdag, derudover sejlede de i 
mange weekender, nogle sejlede endda, indtil der kom is i havnen, sejlerne var 
endvidere til en del stævner rundt i landet, nogle var endda til VM i Tera joller i 
England. 
Der blev også i år afholdt sommersejlads sammen med Strandby Sejlklub. 
Ungdomsafdelingen sluttede af med 17 medlemmer det laveste antal i mange år, 
det skyldes, at efter sommerferien var der en del sejlere der skulle på efterskole, 
eller læse videre på universiteterne i Århus eller Ålborg, det er et tilbagevendende 
problem. 
Det meget positive i år 2013 er, at vi ud over Ronni og Søren Rahbek har fået 3 
nye trænere, det er Anne Skovbølling, Bjarke Bendixen samt Niels Steenstrup, de 
har, og er et rigtig godt team, som glæder sig til den nye sæson, endvidere er 
der 3 sejlere, der har købt laserjoller, og en enkelt er kommet med en Europajolle.  
Det mere positive er, at Nordea fonden har sponseret 25000.- kr. til en ny motor, 
samt Vendsyssel Forsikring har givet 5000.- kr. til rep. af jollevogne og motorbåde. 
Dansk Sejlunion gav 5000.- til vores sommersejlads. 
Desværre ser det ud til at Frederikshavner ordningen giver mindre af sig, da 
Kommunen fattes penge, vi kender ikke på nuværende tidspunkt hvor meget det 
drejer sig om. 
Vi har fået en ny konsulent i Dansk Sejlunion, som er imponeret over 
ungdomsafdelingens høje aktivitetsniveau, men er også samtidigt bekendt med 
problemet, at de unge flytter syd på for at få en højere uddannelser, DS vil afholde 
nogle møder i løbet af året, for evt. at finde på noget, der kan gøre det attraktivt, at 
vende tilbage igen, det samme gælder med at få flere medlemmer, ca. 25 sejlere er 
passende i vores ungdomsafdeling.  
Til sidst skal der lyde en stor tak til trænerne og ikke mindst de forældre der 
trofast har hjulpet hele året. 
Svømmeafd. 
Vi startede sidst september, hvor vi indskrev 98 medlemmer og her i blandt var 
der mange genganger, det var godt at se. Det var dejligt at antallet af medlemmer 
var steget fra sidste år og at vi også har fået flere nye hjælpere. Det viser et fælles 
engement, som vi sætter stor pris på.  
De 98 svømmere blev fordelt på 7 hold, 5 hold for børn og 2 voksen hold. I marts 
har vi Svøm langt, i år har vi delt holdene op, så der kan være svømmetræner som 
tæller banerne. Den først i marts er det hold 1, 2 og 3, vi starter kl. 18.00 til 19.00 i 
det lille bassin, hvor det gælder om at få svømmet så langt som muligt.  
Senere i marts er det hold 4, 5, 6 og 7 der skal svømme langt i det store bassin, 



her starter vi kl. 17.00 og man kan svømme indtil kl. 19.00.  
Hvis man deltager i dette, får man et fint diplom for sin indsats til 
afslutningsfesten først april.   
Sidst i april afholder vi kæntringsprøve, ungdomsafdelingen har igen lovet at 
levere to Optimister, tak for det.  
Først i april, vil der som tidligere nævnt være afslutningsfest hvor der vil være 
kagemand og juice, her vil alle bassinerne være åbne til leg. Og det er så her 
diplom overrækkelsen fra Svøm langt, vil finde sted.  
Jeg vil slutte af med at takke de frivillige, for uden jer ville der ikke have været en 
svømme afdeling i sejlklubben.  
Mange tak for jeres store indsats!  
 
Kapsejlads afd. 
Der vil jeg ikke sige så meget, da jeg har været inde på det tidligere, men jeg vil da 
nævne at vores stander er blevet vist udenbys. 
 
Søren Christensen i Scankapen Tikka var til DM i Kaløvig, med nogle og tyve både, 
og jeg er sikker på de lærte meget. 
  
Søren Mortensen i Dragen en tur i Båstad i Sverige til SM hvor han kom hjem som 
nr. 17 ud af et felt på 40. 
 
Melges.dk med Kris, Søren, Rasmus og Rasmus var til Melges EM i Italien og blev 
nr. 27 ud af det 112 båds store felt overalt og nr. 9 på amatør listen.  
 
Flot flot af alle både. 

 

 

 

 

Generalforsamling  afholdt i Frederikshavn Sejlklub den 12/2-2014 

 

Jan Lauridsen 

 

 

Dirigent 

  
 

         
 
  
   
 
 

 


