
 

Mødereferat FSK 
 

12.02.2020 

19.00-21.00 

Fælleshuset Havnen 

Møde indkaldt af: FSK – bestyrelse Mødetype: Generalforsamling 

Ansvarlig for udstyr:  Referent: Morten Grønning Jensen 

Ordstyrer: Thorben Damsgaard   

Deltagere: Siddende bestyrelse + fremmødte medlemmer 

Fraværende: Ingen 

Referat 

 

Pkt Aktionsliste Initiativ 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Thorben Damsgaard - godkendt 

Dirigenten fastslog efter modtagelse af valget, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet iht. 
sejlklubbens vedtægter. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formand Dion Wellejus indledte sin beretning med anmodning om 1 minuts stilhed til ære for det 
mangeårige medlem Robert Eisenhart, der desværre er afgået ved døden tidligt i 2020. 

 

Formanden fremlagde fremlagde bestyrelsens beretning. Herunder årets gang i sejlklubben, 
afvikling af dragestævne, aktiviteter i svømmeafdeling m.m. 

Ungdomsleder Søren Rahbæk fortsatte beretningen på vegne af ungdomsafdeling og Brian Hald 
supplerede med beretning fra aktivitetsudvalg. 

Morten Grønning Jensen berettede kort om udvikling i projekt Maritim Student. 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

• Ingen bemærkninger 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning. 

 

 

3. Regnskab: 

Fremlæggelse af regnskab for 2019 ved kasserer Jimmy Nielsen. 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

• Ingen bemærkninger 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. 

 

 

4. Indkomne forslag: 

 

a. Ingen indkomne forslag 

 

 

 

  



5. Budget samt fastsættelse af kontingent: 

 

Kasserer Jimmy Nielsen fremlagde budget for 2020: 

 

BUDGET FOR 2019 

     

Indtægter:     

Kontingenter     70.000 

Resultat FSK - Hjemmeside     8.000 

Resultat FSK – Svømmeafdeling    10.000 

Resultat af støtteforening     5.000 

Resultat af sejlerskole    9.000 

Tilskud     45.000 

INDTÆGTER I ALT        147.000 

     

Udgifter:     

Driftsomkostninger    60.000 

Fester og arrangementer     10.000 

Resultat af kapsejlads inkl. LIGA     20.000 

Arealleje FM     25.000 

Projekt Maritim student    75.000 

Diverse aktiviteter    10.000 

UDGIFTER I ALT        200.000 

     

RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER        -53.000 

     

Afskrivninger justeret m. investering    37.000 

     

RESULTAT FØR RENTER        -90.000 

     

Renter     -2.500 

     

ÅRETS RESULTAT       -92.500 

 

Bemærkninger/spørgsmål fra generalforsamling: 

 

• Carsten Jensen spurgte til planer om afholdelse af stævner, der normalt bidrager positivt 
til et mindre overskud i sejlklubben. Bestyrelsen svarerede at ”Tordenskjolds soldater” 
trænger til en pause i 2020, hvorefter det er planen at genoptage afviklingen af stævner. 

• Morten Grønning Jensen supplerede at fremlagte budget er forventet ”worst case” idet 
fund rasising og evt. sponsorindtægter ifbm. projekt Maritim Student ikke er taget til 
indtægt. 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår af administrative årsager flg. kontigenter: 

 

Medlem Nuværende Sæson 2020/2021 

Junior 750,- 745,- 

Senior 750,- 750,- 

Støttemedlem 375,- 375,- 

Svømning 450,- 450,- 

Sejlerskole 1.875,- 1.875,- 

Sejlerskole (medlem) 1.500,- 1.500,- 

 

Bemærkninger fra generalforsamlingen: 

 

• Hvad med sidste års bemærkninger om nedsættelse af kontingent? 

Bestyrelsen finder med baggrund i regnskab og budget ikke belæg for nedsættelse af 
kontingent 

 

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

 

• Dion Wellejus (modtager ikke genvalg) 

• Jimmy Nielsen (modtager ikke genvalg) 

• Søren Rahbek (modtager genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslår: 

 

• Søren Rahbek (genvalg) 

• Carsten Jensen 

• ? 

 

Ovennævnte blev uden modkandidater valgt/genvalgt af generalforsamlingen. Mikkel Thomsen 
meldte sit kandidatur og blev herefter valgt ind i bestyrelsen. 

 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: 

 

• Carsten Jensen (modtager ikke genvalg) 

• Jesper Nepper Jensen (modtager genvalg) 

 

Bestyrelsen foreslår: 

• Jesper Nipper Jensen 

 

Ovennævnte blev uden modkandidater valgt/genvalgt af generalforsamlingen. Ole Bertelsen 
meldte sit kandidatur og valgt som suppleant til bestyrelsen. 

 

 

 



8. Plan for den kommende sæson: 

Bestyrelsen præsenterende nedenstående plan for den kommende sæson: 

 

26. februar Havn og Købstad – foredrag med Jan Hammer 

18. marts Seahawks – foredrag 

30. marts Svømning stopper 

3. maj Standerhejsning nr. 132 med efterfølgende spisning 

5. maj Ungdomsafdeling - træning starter 

6. maj Onsdagssejlads starter 

30. maj – 1. juni Pinsetur til Læsø 

6. juni Hirsholmene Rundt 

13. juni Vild med vand (i samarbejde med Marinaen) 

20. juni Fællestur med grill 

23. juni Sankt Hans aften med fælles spisning og bål 

24. juni Onsdagssejlads – sommerafslutning m. grillpølser 

27. juni Læsø Rende – Asaa Sejlklub 

12. august Onsdagssejladser starter efter sommerferie 

15. august Match 28 stævne for sejlklubbens medlemmer 

5. september Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub 

19. september Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub 

23. september Onsdagssejlads - sæsonafslutning 

5. oktober Svømmesæson starter 

31. oktober Afriggerfest 

 

Bemærkninger fra generalforsamling: 

 

• Hirsholmene Rundt den 6. juni mangler i oversigt. 

 

Programmet blev herefter godkendt. 

 

 



9. Eventuelt: 

 

• Der mangler referater fra bestyrelsesarbejdet på hjemmeside. Følges op ASAP 

• Thorben Damsgaard tilbød at få udarbejdet og forestå vedligeholdelse af opslagskasse til 
identifikation af sejlklubben på havnen og almen orientering. 

• Carsten Jensen spurgte til sejlklubbens evt. opbakning til arrangementer, der henvender 
sig til en bredere skare end de vandrelaterede. Sejlklubben bakker i udgangspunktet op 
om sådanne. 

 

Herefter sluttede generalforsamlingen. 

 

 

10. Underskrifter: 

 

 

 
 

Dion Wellejus (formand)  Christian Birk (næstformand) 

   

   

   

   

Jimmy Nielsen (kasserer)  Morten Grønning Jensen (sekretær) 

   

   

   

   

Steen Heftholm  Søren Rahbek (ungdom) 

   

   

   

   

Brian Hald (aktivitetsudvalg)   

 

 


