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Generalforsamling i Frederikshavn Sejlklub 

Onsdag d. 14. april 2021 afholdt digitalt på Teams. 

 

Deltagere: 

 

Aksel Nielsen 

Bent Frederiksen 

Brian Lund Hald 

Carsten Jensen 

Christian Birk 

Henning Larsen 

Jan Larsen 

Jan Lauridsen 

Jesper Jensen 

Klaus Jørgensen 

Mikkel thomsen 

Morten Grønning Jensen 

Steen Heftholm 

Stig Pilgaard 

Søren Peter Rahbek 

Thorben Damsgaard 

 

 

Dagsorden: 

1)  Valg af dirigent 

2)  Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

3)  Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4)  Behandling af indkomne forslag 

5)  Fremlæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent 

6)  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg jf. dagsorden punkt 6): 

·     Christian Birk – modtager genvalg 

·     Steen Heftholm – modtager genvalg 

·     Brian Hald – modtager ikke genvalg 

7)  Valg af suppleanter til bestyrelsen 
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Følgende suppleanter er på valg jf. dagsorden punkt 7): 

·     Ole Bertelsen – modtager genvalg 

·     Jesper Nipper Jensen – modtager genvalg 

8)  Forelæggelse af plan for den kommende sæson 

9)  Eventuelt 

 

Referat: 

Ad 1) 

Jan Lauridsen blev valgt som dirigent. 

 

Ad 2)  

Morten Grønning Jensen, fmd. fremlagde bestyrelsens beretning.  

● Corona Situationen generelt og det lave aktivitetsniveau. 

● Standerhejsning 2. maj i stilhed. 

● Standerstrygning 31. oktober. Jan Larsen modtog årets stander. 

● Projekt Maritim Student og leje af to Match28 sportssejlbåde. 

● Opstart af onsdagssejlads efter sommerferien pga. Covid19. 

● Aflysning af Sejlerskolen pga. Covid19. 

● Svømmeafdelingens aktiviteter pga. Covid19 (opstart og efterfølgende 

nedlukning) 

Beretningen blev taget til efterretning. 

 

Ad 3) 

Morten Grønning Jensen, fmd. fremlagde regnskab for 2020.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4) 

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 

 

Ad 5) 

Morten Grønning Jensen fremlagde bestyrelsens forslag til budget. 
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I budgettet er indregnet budget til indkøb af de indlejdede Match28, hvor der allerede 

er indhentet ekstern finansiering i form af fondsmidler. 

Der var en drøftelse af projekt Maritim Student, køb af Match28 både, samt 

ambitionerne for fornyet medlemsudvikling i sejlklubben. 

Bestyrelsens fastholder nuværende kontingentsatser for 2021.  

Budgettet blev godkendt. 

 

Ad 6) 

De opstillede kandidater til bestyrelsen blev valgt uden modkandidater. Bestyrelsen 

er indstillet på at konstituere sig som bestyrelse bestående af seks personer og en 

vakant bestyrelsespost. 

 

 

Ad 7) 

De opstillede kandidater til bestyrelsessuppleanter blev valgt uden modkandidater. 

 

 

Ad 8) 

Morten Grønning Jensen, fmd. fremlagde sæsonens planlagte aktiviteter. 

 

Aktivitetsplanen blev godkendt. 

 

 

Ad 9) 

Jan Larsen fremførte, at Sejlklubben ikke er synlig på havnen, eks. på et logo på 

Fælleshuset, eller skilt ved indkørslen. Der var bredere en drøftelse af mulighederne 

for bedre synlighed. Jesper Jensen tilbød et skilt til opsætning. Thorben Damsgaard 

tilbød at lave en opslagskasse, som han ønsker at vedligeholde løbende. Henning 

Larsen mindede om, at det tidligere har været besluttet i respektive bestyrelser, at 

der opsættes et logo med Sejlklubbens logo og Frederikshan Marinas logo. 

 

Bestyrelsen tog de mange gode og konstruktive input til efterretning og videre 

drøftelse. 

 

 

Således opfattet og refereret. 

//Steen Heftholm 
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Underskriftsside: 

 

 

 

_____________________________________________ 

Morten Grønning Jensen 

 

 

 

_____________________________________________ 

Steen Heftholm 

 

 

 

_____________________________________________ 

Christian Birk 

 

 

 

_____________________________________________ 

Carsten Jensen 

 

 

 

_____________________________________________ 

Mikkel Thomsen 

 

 

 

_____________________________________________ 

Søren Rahbek 

 

 

 


