Generalforsamling i Frederikshavn Sejlklub
Torsdag d. 3. marts 2022 afholdt i Fælleshuset på Frederikshavn Marina
Deltagere:
14 fremmødte medlemmer

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
Bestyrelsen har sammen med endelig dagsorden udsendt til forslag til
behandling på generalforsamlingen
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):
▪
▪
▪

Carsten Jensen – modtager genvalg
Søren Rahbek – modtager genvalg
Mikkel Thomsen – modtager ikke genvalg

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen
▪

Ole Bertelsen – modtager genvalg

Suppleant Jesper Nipper Jensen er i perioden indtrådt i bestyrelsen til
erstatning for Steen Heftholm og dermed ikke på valg.
8) Forelæggelse af plan for den kommende sæson
9) Eventuelt
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Referat:
Ad 1)
Jan Lauridsen blev valgt som dirigent.

Ad 2)
Morten Grønning Jensen, fmd. fremlagde bestyrelsens beretning (bilagt referat).
Som supplement til beretningen oplyste formanden, at bestyrelsen har besluttet at
udnævne Helmuth Melsen som æresmedlem af sejlklubben. Helmuth takkes i denne
forbindelse for hans uvurderlige arbejde og indsats i sejlklubben gennem mange år.
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3)
Morten Grønning Jensen, fmd. fremlagde regnskab for 2021. Dette affødte
nedenstående debat:
Ole Jensen: ”Saldo på én af konti er blevet reduceret med ca. kr. 145.000,- svarende
til indkøb af både. Denne omkostning fremgår ikke af årets resultat.”
Svar: ”Bådene er anskaffet til en købssum på kr. 162.500,- Der er fra fonde
modtaget i alt kr. 145.000,- til køb af disse. Udbetaling af fondsmidler til sejlklubben
er sket med kr. 125.000 i 2020 og kr. 20.000 i 2021.
De modtagne midler er øremærkede til køb af både og kan IKKE anvendes af
klubben til andet formål. Derfor er de i 2020-regnskabet optaget som et passiv på
balancen i 2020-regnskabet i form af en kortfristet gæld. Med købet i foråret 2021 er
førnævnte kortfristede gæld betalt - som det fremgår af balancen i 2021 regnskabet:,
hvor den kortfristede gæld vedr. Match28 er kr. 0,-.
Mht. de regnskabsmæssige afskrivninger, så afskriver vi alene forskellen mellem
købesum og fondstilskud -altså kr. 162.500,- - kr. 145.000,- = kr. 17.500,-. Altså kun
på de likvide midler ud over fondsmidler som vi har hævet i banken og omsat til et
aktiv.
Stig Pilgaard: *Omkostning til køb af de 2 Match-både er ikke synlig i regnskabet,
burde være noteret som en omkostning og tilskud som en indtægt hertil afskrivning.”
Svar: ”Der henvises til ovenstående”.
Henning Larsen: ”Antallet af konti kunne med fordel reduceres”
Svar: ”Dette er også bestyrelsens hensigt”
Regnskabet blev herefter godkendt.
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Ad 4)
Bestyrelsen har jf. udsendte dagsorden fremlagt to forslag vedr. reduktion af antallet
af bestyrelsesmedlemmer fra nuværende 7 til hhv. 3 eller 5. Ved vedtagelse af ét af
de to forslag bortfalder det andet.
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig mht. til vedtagelse
af de fremsatte forsalg, idet dette iflg. vedtægter kræver fremmøde af mindst 1/3 af
klubbens medlemmer, hvilket ikke er opfyldt på dagens generalforsamling.
Såfremt 2/3 af de fremmødte er for forslaget behandles dette på en ekstraordinær
generalforsamling.
Generalforsamlingen debatterende de to fremlagte forslag, hvor efter de blev sendt
til afstemning:
Forslag 1 – reduktion af bestyrelse fra 7 til 3 medlemmer: 1 stemme for – forslaget er
forkastet.
Forslag 2 – reduktion af bestyrelse fra 7 til 5 medlemmer: 14 stemmer for – forslaget
sendes videre til behandling på en ekstraordinær generalforsamling med indkaldelse
iflg. vedtægter.

Ad 5)
Morten Grønning Jensen fremlagde bestyrelsens forslag til budget samt forslag til
kontingenter
Der var en kort drøftelse af kontingent for deltagelse i sejlerskole samt evt.
Reduktion af grej i ungdomsafdelingen såfremt akitiviteterne i denne må sættes i
bero.
Budgettet med tilhørende forsalg til kontingenter blev godkendt.

Ad 6)
Carsten Welle genvalgt.
Søren Rahbek genvalgt.
Brian Hald er nyt bestyrelsesmedlem
Det lykkes ikke på generalforsamlingen, at vælge et sidste medlem til fuldbyrdelse af
bestyrelsen med 7 medlemmer jf. vedtægter.
Bestyrelsen udgøres herefter af:
▪ Carsten Jensen
▪ Søren Rahbek
▪ Brian Hald
▪ Jesper Nipper Jensen
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▪
▪

Christian Birk
Morten Grønning Jensen

Ad 7)
Ole Bertelsen genvalgt.
Det lykkedes ikke på generalforsamlingen, at vælge yderligere suppleanter til
bestyrelsen.

Ad 8)
Morten Grønning Jensen, fmd. fremlagde sæsonens planlagte aktiviteter (oversigt
bilagt):
Aktivitetsplanen blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 9)
Flg. Emner blev drøftet under punktet:
• Iværksættelse af projektet WOW (Women On Water) i FSK
• Opfriskning af hjemmeside
• Foredrag med sejlmager som kommende vinteraktivitet (dygtig gast hos Henning
Larsen er sejlmager og vil gerne holde et oplæg om sejl).
• Marinaen afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. marts, der
kan afgives fuldmagt til Marinaens bestyrelse, hvis man ikke kan møde op.

Således opfattet og refereret.
//Søren Rahbek
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27/02/2022

Formandens beretning
Efter sidste års virtuelle generalforsamling pga. Corona-nedlukning er det atter igen blevet muligt at samles
fysisk for afholdelse af vores generalforsamling.
Selvom Coronaen har været en del af vores alles hverdag i 2021 har været muligt at gennemføre de
planlagte aktiviteter i sejlklubbens regi.
Standerhejsning
Afholdt for 133. gang den 2. maj i flot solskinsvejr.
Onsdagssejladser
Opstart 5. maj og gennemført efter planlagt program i både forårs- og efterårssæson, god tilslutning med
ca. 20 både fordelt på 3 løb.
Holmen Rundt
19. juni – fantastisk vejr, god tilslutning fra naboklubber.
Skt. Hans
Afholdt i regi af Skur- og jollelauget – således også i forestående sæson. Sejlklubben tilskynder medlemmer
til at deltage.
Svømning
Opstart 27. september, formidabel tilslutning med næsten 40 betalende svømmere.
Afriggerfest
Som noget nyt afholdtes festen i samarbejde med Marinaen den 20 november. Stor succes med fuldt hus.
Som noget nyt var alle, der i sæsonens løb har ydet en frivillig indsats i klubben, belønnet med gratis
deltagelse i fest.
Medlemsaften
24. februar med foredrag v/Jan Hammer
Ungdomsafdeling
Negativ udvikling – jollesejlads sat på stand-by – ugentlig ungdomstræning i Match28 både. Der mangler
forældreopbakning til de yngste sejlere. Jollesejladsen forbliver derfor på stand-by ind til der evt. melder sig
nogle børn med forældre, der både kan og vil involvere sig i ungdomsarbejdet. Der er af samme årsag
reduceret i mængden af grej ved salg af 2 stk. optimistjoller til Nibe Sejlklub.
Sejlerskolen
Sejlerskolen har haft fuldt program med sejlads mandag til torsdag i forårssæsonen. Der har været i alt ni
deltagere fordelt på fire hold. Aktuelt er der en venteliste med mere end 20 interesserede.
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Vi skal have skærpet betalingsproceduren i forbindelse med deltagelse på sejlerskolen, således vi ikke på
bagkanten skal ud og kræve vores tilgodehavende.
Match28
På bagkant af den sidste generalforsamling er de to indlejede Match28 blevet købt til klubbens ejendom.
Købet er alt overvejende finansieret med støttemidler fra fonde. Herunder DGI/DIF´s udviklingspulje,
Nordea-fonden samt Spar Nord Fonden.
Nu i foråret har mere end 20 maritime elever sejlsport på skoleskemaet. Der er derfor indlejet yderligere 2
Match28 både, der ankom til klubben lige efter sommerferien. Omkostninger til lejen af disse er 100%
dækket af Martec / Frederikshavn Gymnasium. Der arbejdes i bestyrelsen i øjeblikket på rejse finansiering
til også at indkøbe de to sidst tilkomne både. Spar Nord Fonden har allerede ydet et flot bidrag på kr.
75.000,- hertil.
Der arbejdes endvidere på en tilpasning af den eksisterende samarbejdsaftale mellem sejlklubben og
MARTEC/Frederikshavn Gymnasium, således sejlklubbens omkostninger til drift og vedligehold af bådene er
dækket.
Medlemstal
Efter flere år med nedgang og fald i medlemstal er vendt til en positiv udvikling. Både på senior og
ungdomssiden.
Økonomi
Overskud på selve driften, men afskrivninger på bygninger og materiel resulterer i et samlet mindre
underskud.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fik på sidste generalforsamling mandat til at konstituere sig med kun seks medlemmer.
Desværre blev vi midt på sommeren ramt af forfald, idet vores kasserer var nødsaget til at trække sig fra
arbejdet af personlige årsager. Suppleant Jesper Nipper Jensen blev indkaldt og har siden har en midlertidig
plads i bestyrelsen. Det har endnu en gang vist sig mere end svært, at hverve nye medlemmer til
sejlklubbens bestyrelse. Bestyrelsen har derfor til vedtagelse på denne generalforsamling udarbejdet
forslag til ændring af vedtægter ang. bestyrelsens størrelse.

Morten Grønning Jensen
Formand
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Frederikshavn Sejlklub - Plan for sæson 2022

Forår
25. april

Ungdomsafdeling – træning starter

2. maj

Standerhejsning nr. 134

4. maj

Onsdagssejlads starter

10. maj

Åbent hus med grill for elever på MARTEC og Frederikshavn
Gymnasium

4. juni – 6. juni

Pinsetur til Læsø

18. juni

Hirsholmene Rundt

23. juni

Sankt Hans aften med bål (Skur- og jollelaug)

29. juni

Onsdagssejlads – sommerafslutning m. grillpølser

?

Åbent hus – ”Kom og sejl med os”

Efterår
17. august

Onsdagssejladser starter efter sommerferie

3. september

Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub

17. september

Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub

21. september

Onsdagssejlads - sæsonafslutning

3. oktober

Svømmesæson starter

19. november

Afriggerfest (i samarbejde med Marina)

?

Åbent hus – ”Kom og sejl med os”

