Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Sejlklub
torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30 i klubhuset på Gisseløre.
Generalforsamlingen blev indledt med et minuts stilhed, for at mindes de medlemmer der var gået
bort. Det var bestyrelsen bekendt, at følgende seks medlemmer var afgået ved døden:
Bent Jensen, Ib Jensen, Peter Jensen (Peter Musse), Poul Sehested, Jørgen Jespersen (Jesper), Jan
Beck Jensen
Herefter startede selve generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
Johannes Olesen blev valgt som dirigent
2. Generalforsamlingens gyldighed
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og annonceret rettidigt i
Sejleren og på hjemmeside. Dirigenten konstaterede også, at der var 77 stemmeberettigede i
lokalet, og at alle var stemmeberettigede.
Jørgen Christensen og Bent blev valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning
Beretning fra formanden:
Sidste vinter startede klubben en række visions-møder. Det handler om, at engagere flere af
klubbens medlemmer i at udvikle klubben. Vi har i mange år haft en velfungerende klub,
hvor mange medlemmer har taget ansvar og forpligtet sig på at bidrage til fællesskabet. Nu
ville vi gerne give mulighed for, at man på en mere uforpligtende måde kan diskutere og
starte nye initiativer, også selvom man ikke er en del af et udvalg. Det næste møde i rækken
er den 7.4.16.
De eksisterende udvalg lægger et stort arbejde i, at opretholde klubbens ”drift”. Vedligehold
af vores havneanlæg, sejlerskole, undervisning af børn og unge, kapsejladser,
fællesspisninger i klubhuset, sociale arrangementer og vedligeholdelse af klubben.
På grund af stigende gebyrer og manglende service, har bestyrelsen undersøgt mulighederne
for at skifte pengeinstitut. Klubbens midler står nu i Dragsholm Sparekasse, og det største
beløb i Jyske Bank, da Jyske bank hører under dette lands 4 banker, som ikke kan gå
konkurs.
I Nordea har vi stadigvæk Else og Johannes fond. Til nye medlemmer kan jeg fortælle, at
denne fond er en donation tilbage fra et nu afdød medlem, også kaldet Strasseren. Denne
fond har til formål at støtte og udvikle ungdomsarbejdet i Kalundborg Sejlklub.
Ungdom arbejdet holder næsen i sporet. Og tilgang fra denne front kræver, som så meget

andet hårdt arbejde. En gruppe af de pige sejlere vi har haft, er blevet lidt mindre, da det
med at bruge mascara, er blevet mere interessant. Der har været en god tilgang af
windsurfere i alle aldre.
Sejlerskolen stod i år med 27 nye medlemmer, som efter sejlerskole-forløbet skulle beslutte
om de ville blive i klubben. Det ville for de flestes vedkommende komme an på, om de er
klar til at købe en båd.
Kan vi som klub gøre noget mere, socialt, for at ”samle nye medlemmer op” og få dem ind i
fællesskabet, uden at de nødvendigvis skal købe sig en båd? Der er allerede gode eksempler
fra 2015. Nogle er inddraget i vores nye Q-hold og andre fællesskaber. Mads Lundsgaard
har påtaget sig at tilbyde sejlerskole-eleverne, at komme med på kapsejladsbådene om
onsdagen. Enkelte både har også taget nye medlemmer med på weekendtur. Og så vi skal
nok også have mere fokus på, at have en mentor ordning for nye medlemmer.
Vi har også for første gang været vært for nye borgere i Kalundborg Kommune, ifm. en
busrundtur med borgmesteren. Bussen stoppede i Sejlklubben, hvor klubhusudvalget stod
klar med kaffe og kage, og fortalte om vores sejlklub.
C-holdet løfter rigtig mange opgaver for klubben Der kommer typisk 40-45 håndværkere om
tirsdagen, så STOR TAK til C- holdet.
Hjemmesiden og Facebook udviklere sig som planlagt. Hjemmesiden havde en hård fødsel,
da vi skulle skifte platform, men er nu ved at være godt kørende, godt hjulpet af vores
webmaster.
På hjemmesiden kan sejleren findes elektronisk i papir udgave. Og hvis klubbens
medlemmer vælger at bruge den mulighed, kan betyde en stor besparelse for klubben.
Sejleren koster ca. 40.000 kr i drift om året.
Vi får igen i år besøg af Kalundborg gymnasium med ca. 275 elver over 5 dage.
Jeg er sikker på, at ungdomsudvalget på et tidspunkt beder om lidt hjælp til denne opgave.
Med disse ord vil jeg gerne have lov at sige tak for 2015. TAK til alle i klubben, som løfter
store som mindre opgaver.
Beretning fra Havneformanden
I modsætning til tidligere år har der i 2015 periodevis været nogle få ledige pladser i havnen.
Der har gennem året været både tilgang og afgang af både, men afgangen totalt set har været
lidt større end tilgangen.P.t. regnes der med en venteliste på 6-8 både, men erfaringen viser,
at det hurtigt kan ændre sig.
Et af de større projekter i perioden har været vedligeholdelse af riggerbroen. Der er blevet
slået 7 nye pæle som forstærkning, og alle kryds er blevet udskiftet eller forstærket.

Samtidig med at vi fik slået pæle, fik vi foretaget en mindre oprensning af et område øst/øst
og vest/vest, så vanddybden disse to steder blev lidt større. Vi har gjort Kalundborg
Kommune opmærksom på, at det flere steder kniber med vanddybden.
Vi vil desuden søge om tilskud til slåning af en spuns på den vestlige side af dæmningen,
som dermed kan blive lidt bredere, og det vil muliggøre en tiltrængt uddybning af området
mellem dæmning og jollebro
Reparationsarbejder foregår løbende og ofte med hjælp fra C-holdet. Her kan nævnes
udskiftning af fenderplanke på vestbroen, udlægning af sten til beskyttelse af mastekranens
fundament, vedligeholdelse af belysning, udskiftning af broplanker og meget andet. Vores
træbroer er for øvrigt meget glatte, og vi arbejder i havneudvalget med at finde en løsning på
problemet.
Den gamle beddingsvogn bliver bevaret, og samtidigt får vi bygget en ny vogn, der kan
klare optagning af større og tungere både, som vi har en del af i klubben. Vægtgrænsen vil
for den gamle vogn være uændret 6 tons, mens den nye vogn vil kunne tage både op til 10
tons. Spillet har en begrænsning på 8 tons, så vi vil være godt garderet. Med 2 vogne vil vi
kunne tilgodese behovet hos medlemmer, der har brug for at være på land i mere end et
døgn.
Vores fortøjningspæle giver anledning til en del bekymring. Alle viser tegn på kraftig
tæring. Uanset hvilken løsning der vælges, vil det være en stor udskrivning for
Gisselørehavnen. Vi har hidtil tillagt radiostationen en del af skylden for den kraftige tæring,
men andre havne melder, at de også kender til problemet.
Havneudvalget har fastsat en leje for seniorers brug af jollepladsen, og i samarbejde med
ungdomsafdelingen er der udarbejdet en retningslinje for brug af pladsen. Udvalget har
besluttet, at der for opbevaring af joller betales 1200kr. årligt og for mindre fartøjer, der kan
opbevares i stativ, 400kr. Der udleveres en årsmærkat lige som for betalt havneplads.
Som et forsøg på at begrænse mågeplagen, vil vi få fremstillet nogle bøjler, hvor der
udspændes snore imellem.
Der har i den forløbne sæson været 227 overnatninger af gæstebåde. Vores gæstebog
fortæller, at såvel faciliteter som medlemmers hjælpsomhed og imødekommenhed tildeles
megen ros fra vore gæster. Tak for det.
Til slut endnu en tak til c-holdet for den store indsats, der ydes, men også en tak til de øvrige
medlemmer, der velvilligt stiller sig til rådighed for klubben og havnen i forbindelse med de
mange opgaver, der skal løses.
(Bestyrelsens beretning kan ses i fuld udgave på hjemmesiden og i næste nummer af
Sejleren)

4. Forelæggelse af regnskab
Kassereren gennemgik samtlige poster i regnskabet.
Svend Aage spørger til havnens egenkapital, og hvorfor aktiver og passiver ikke opgøres
hver for sig, så det er tydeligt hvad der hører til havnen, og hvad der hører til klubben. Han
mener det blandt andet vil være en fordel, hvis kommunen vælger at opsige havnens
lejeaftale.
Kasserer svarer, at vi er én klub, at der heller ikke er opdeling mellem joller, surfer, klubhus
mv., og at en yderligere opsplitning, vil være et kæmpe ekstra arbejde for kasserer.
Her efter kommer den en længere række af spørgsmål, og debat om regnskabet og regnskabs
tekniske forhold, herunder afskrivninger. Nogen mener ikke regnskabet er tilstrækkeligt
gennemskueligt, at det bør opdeles på en anden måde, og at det bør specificeres mere ud.
Kasserer og flere bestyrelses repræsentanter svarer, at alle poster fremgår af regnskabet, at
regnskabet er sammensat fuldstændig som det plejer, herunder opdelingen mellem havn og
klub. Afskrivninger og alt andet, følger gældende regnskabsregler, og endelig vil en
yderligere specificering, medføre at det i forvejen store og frivillige arbejde med regnskabet,
vil blive endnu større. En af klubbens revisorer er til stede i salen, og hjælper også med at
svare på spørgsmål. Flere medlemmer tilkendegiver, at der er fuld tilfredshed med
regnskabet, og det store frivillige arbejde der ydes for klubbens økonomi og regnskab.
Regnskabet gik herefter til afstemning, og blev godkendt.

5. Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingent
samt bådpladsleje for det kommende år
Kassereren gennemgik samtlige poster i budgettet.
Der blev spurgt til gaste medlemskab. Bestyrelsen svarer, at det er alle der sejler med på
kapsejlads, og anvender klubbens faciliteter. Der spørges også til, hvorfor
Familiemedlemskab er steget til 450 kr. Bestyrelsen svarer, at det er fordi indskud til
klubmedlemskab faldet bort, og at et familiemedlemsskab fortsat er meget billigt.
Budgettet gik herefter til afstemning, og blev godkendt.
Til sidst gennemgik formanden regnskabet i Else og Johannes Pedersens Fond.

6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til ændring af vedtægter for Kalundborg Sejlklub.
Havneformanden gennemfik alle ændringsforslag. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag 1.
§3 Handler om ændringer af formuleringer. Ændringer blev godkendt.

§5 Handler om ændringer af formuleringer, samt alders grænser. Der var forslag om at
ændre
de 18 år i forslaget til 25 år. Med den ændring blev de samlede ændringer godkendt.
§7 Handler om ændring af formuleringer samt andre ændringer af tidsfrister mv. Der var
forslag om at tilføje ”… kontaktes man skriftligt af kassereren …”. Med den tilføjelse blev
ændringer godkendt.
§8 Handler om ændring af formuleringer. Poul Erik Hansen foreslog en præcisering ift.
eksklusion, på baggrund af en sag fra en anden klub. Ændringer blev godkendt uden
forslaget om præcisering.
§9 Handler om ændring af formuleringer. For undgå tvivl om aldersgrænse er 16 år
fastholdt, som det altid har været. Ændringer blev godkendt.
§10 Handler om 3 tilføjelser. Ændringer blev godkendt.
§11 Handler om ændring af formuleringer. Ændringer blev godkendt.
§12 Handler om ændring af formuleringer og præcisering. Ændringer blev godkendt.
§13 Handler om ændring af formuleringer, valgteknik og bestyrelsens muligheder for at
konstituere sig selv. Endelig handler det om en udvidelse af bestyrelsen fra 9 til 10
medlemmer, fordi der er brug for at klubben i højere grad prioriterer ekstern og intern
kommunikation. Eksempelvis artikler i avisen, Vild med vand projektet, facebook og
hjemmeside.
Svend Aage stillede ændringsforslag om, at bestyrelsen fastholdes på 9, fordi nye opgaver
må kunne klares ved prioritering mellem bestyrelsens 9 medlemmer. Her efter var der en
længere debat om fordele og ulemper, og hvordan vi som klub bedst tilpasser os
virkeligheden.
Ændringsforslaget blev ikke godkendt.
Bestyrelsens forslag om ændringer blev herefter godkendt.
§14 Handler om ændring af udvalg der vælges på generalforsamlingen, antal medlemmer,
valg af formænd, kontakt til bestyrelsen samt formuleringer. Ændringer blev godkendt.
§15 Handler om præciseringer og ændringer af formuleringer.
Svend Aage stillede ændringsforslag om, at alle økonomiske beslutninger over 75.000 kr.,
så som investering af klubbens frie midler med risici og støre investeringer i klubbens
anlæg, skal godkendes på generalforsamling.
Formanden svarer, at det er vigtigt at bestyrelsen kan handle når det er nødvendigt,
eksempelvis ifm. ny beddingsvogn, gummibåd, dæmning, behov for solfanger mv., og at
klubben nu har fungeret fint uden en sådan begrænsning i 114 år.

Herefter følger en længere debat om det hensigtsmæssige i beløbsgrænser for en bestyrelse,
som er valgt på generalforsamlingen. Nogle mener større beslutninger alligevel tager tid, og
at en ekstraordinær generalforsamling derfor må kunne løse problemet med tidsproblemet,
hvis en beløbsgrænse indføres. Andre at bestyrelsen netop er valgt til at træffe de
nødvendige dispositioner, og at det vil være helt forkert med en beløbsgrænse.
Ændringsforslaget blev ikke godkendt.
Bestyrelsens forslag om ændringer blev herefter godkendt.
Svend Aage ønsker følgende ført til referat: Bestyrelsen skal tydeliggøre planer om nye
større anskaffelser.
§16 Handler om ændring af formuleringer. Ændringer blev godkendt.
§17 Handler om ændring af formuleringer. Ændringer blev godkendt.
§19 Handler om ændring af formulering. Ændringen blev godkendt.
§20 Handler om ændring af formuleringer og præcisering. Ændringer blev godkendt.
§21 Handler om en præcisering. Ændringen blev godkendt.
Med ændringen af alder for gastemedlemsskab i §5 og tilføjelse om skriftlighed i §7, gik det
samlede forslag herefter til afstemning og blev godkendt.
De nye vedtægter kan træde i kraft, når de er vedtaget på endnu en generalforsamling.
(Efter generalforsamlingen: Bestyrelsens har på hjemmesiden indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling d. 17.3.16 kl. 19.30 i klubhuset på Gisseløre)
Ny Medlemsstruktur
Formanden for ungdomsudvalget gennemgik forslag til ny medlems struktur (Bilag 2).
Ændringerne i medlemsstrukturen handler om at gøre den mere tidssvarende og mere enkel.
Gaster som sejler med jævnligt, skal indmeldes som gastemedlem, og får dermed mulighed
for at være aktive medlemmer i klubben. Familiemedlemmer optjener anciennitet, og et
familiemedlem som mister en samlever, kan nu bibeholde bådpladsen, hvis det er et ønske.
Sejlerskoleelever vil være medlem af sejlklubben, og sejlerskolen vil dermed være gratis at
deltage i for alle medlemmer af Kalundborg Sejlklub.
Der blev herefter en debat og spørgsmål om de forskellige medlemsskaber. Bl.a. om gaster
må sejle med et par gange uden at være meldt ind i klubben. Bestyrelsen svarer, at det må de
gerne. Det handler om, at hvis man sejler med fast i arrangementer som klubben står for, så
skal man være medlem af klubben.
Ny medlemsstruktur gik herefter til afstemning, og blev godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af Havneformand - Hans-Ole Rathje genopstillede og blev genvalgt
8. Valg af Formand for ungdomsudvalget - Helen Schiøler genopstillede og blev
genvalgt
9. Valg af Kasserer - Tina Jensen genopstillede og blev genvalgt
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Flemming Jensen og John Christensen blev valgt
11. Valg af revisorer
a. Valg af 2 revisorer
Bente Hammerstrøm og Flemming Heiberg blev valgt
b. Valg af 1 revisorsuppleant
Helmer Bering blev valgt

12. Valg af udvalg
Havneudvalg
1 Jens Thor Larsen
2 Flemming Sørensen
3 Ole G. Jensen
4. Henriette Jensen
Ungdomsudvalg
1.Helen Schiøler
2 Birgit Lindegård
3 Christian Bang Jensen
4 Morten Thorsfeldt
5 Laura Dyxenborg
Surfudvalg
1 Anne-Louise Alsted Eliasen
2 Anders Eliasen
3 Susanne Eliasen
4 Danni Stidsen
Kølbådsudvalg
1 Martin Meredin
2 Evan Nielsen
3 Flemming Heiberg
4 Mads Lundsgaard
Motorbåds udvalg
1 Ole Jensen

2 Jørgen Labuz
3 Hans Rasmussen
4 Thomas Hageman Skovgård
5 Jan Christensen
6 Kenneth Juul
7 Kresten Rasmussen
8 John Damgaard Christensen
9 Gregers Nielsen
Klubhus udvalg
1 Lene Pries
2 Lotte Schædler
3 Jørgen Vestergaard
4 Evy Laursen
5 Gert Sørensen
6 Emilie Lorentzen
Måler udvalg
1 Kaj Jensen
2 Gert Sørensen
3 Finn Frederiksen
4 Tonny Sørensen
Sejlerskole udvalg
1 Jan Quist
2 Jytte Colling
3 Birgitte Ebdrup
4 Søren Gaarde
Redaktionsudvalg for Sejleren
1 Johannes Olesen
2 Helmer Bering
3 Svend Åge Jørgensen
4 Leif Jensen
Web udvalg
1 Henning Lander
2 Lotte Schædler
3 Martin Dyxenburg
4 Gregers Nielsen
13. Eventuelt
Vesthavnens Bådelaug afholder VHF kursus i april måned, og her har medlemmer af
Kalundborg Sejlklub mulighed for at deltage. Nærmere information kan findes på vores
hjemmeside og Facebook.
Der bliver spurgt, om det meget aktive C hold kan få betalt deres brød til kaffe. Det mener
formanden nok skulle være muligt.

To nye medlemmer af sejlklubben takker for stor hjælpsomhed og frivilligt arbejde i
klubben og i bestyrelsen.
Endnu en Tak til alle i klubben, samt opfordring til, at undersøge mulighederne for en bro i
Havnemarken, og måske et web kamera ud mod havnen og fjorden.
Der er en særlig Tak til Henning web master
Og endelig er der en Tak for modtagelse på C holdet, fra et nyt medlem

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede med et
trefoldigt Hurra.
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