
Referat af Ordinær generalforsamling afholdt den 23. februar 2012 

(74 medlemmer registrerede sig) 
 

 

Formand Ole Meredin Petersen: 
Bød velkommen og startede generalforsamlingen med valget til dirigent posten. 

 

Valg af dirigent: 
Leif Jensen blev valg som dirigent.  

 Efter konstatering af Generalforsamlingens gyldighed, der var indkaldt rettidigt, på hjemmesiden, klubhus 

etc. startede generalforsamlingen. 

 

Dirigenten gennemgik dagsorden under dette konstaterede han at Else og Johs. Petersens fond var blevet 

sat under punktet eventuelt, dette for at gøre generalforsamlingen mere ”harmonisk og 

sammenhængende” 

 

Bestyrelsens beretning:  
(se denne i sin fulde ordlyd på særskilt bilag) afholdt af formanden. 

 

I dette referat trækkes kun enkelte hovedpunkter op. 

 

2011 blev i Kalundborg sejlklub præget af vigende sejladsmæssige aktivitet som i landets andre sejlklubber. 

Men positivt for klubben er øgningen i klubbens sociale arrangementer, hvilket i høj grad skyldes klubhus 

udvalgets store engagement. 

Som en stor begivenhed for 2012 blev kølbådsudvalgets store DM arrangement for Express. 

Sejlerskolen er atter i gang og er startet på sæsonen. 

Surf/ungdomsudvalget blev rost for sin ihærdige bestræbelse for at tiltrække ungdommen til vores klub. 

Den store udbedring af bedding forventes færdiggjort omkring maj 2012. 

Klubbens og havnens økonomi er fin men kommende vedligeholdelsesomkostninger samt bortfald af 

kommunetilskud,  nødvendiggør kontingentstigning som foreslået.  

Kommentar til beretning. 
Flemming Heiberg havde kommentar til Sejleren, dirigenten bad om at dette blev diskuteret under punktet 

indkomne forslag, da der var indkommet forslag vedrørende Sejleren. Dette blev accepteret. 

 

Forelæggelse af regnskab: 
Kasserer Bodil gennemgik regnskabet, som fremlagt. De enkelte punkter og posteringer vil ikke blive 

gennemgået i dette referat. 

 

Kommentar til regnskab 

 
Jørgen Jespersen kunne ønske at regnskabet for kantine driften blev mere specificeret. ”Hvad gøres ved 

pengene” 

 

Formanden lovede at næste års regnskab ville blive mere synligt på dette område.  

Formanden redegjorde under dette specifikt for året 2011, der var et overskud på ca. 20.000 for årets 

aktivitet i klubhuset så som Cafeaftener, klargøring, generalforsamling etc. 

 



Kresten Rasmussen ønskede at følgebåden regnskabsmæssigt blev ført over til ungdomsafdelingen.  

 

Formanden imødegik dette og argumenterede til at fortsætte nuværende praksis. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Forelæggelse af budget:  
Bodil gennemgik budgettet for 2012. Herunder gennemgang af de forskellige stigninger på 

medlemskontingenter. 

 

Kommentarer og debat 
Henrik Ruberg mente at det var en noget høj stigning i omkostninger, og ønskede en kommentar 

desangående og ville samtidig gerne vide, hvad konsekvens der var ved at stemme imod. 

Formanden redegjorde for de væsentligste grunde herfor, nemlig renovering af klubhusets vinduer samt 

udgivelsen af Sejleren. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Indkomne forslag: 
Forslaget blev i fuld ordlyd læst op af dirigent: 

 

 Sejlerens fremtid – forslag til generalforsamlingen 2012 fra arbejdsgruppen.  

”Sejleren skal udkomme i bogtrykt udgave som hidtil dog med antal numre reduceret fra 10 til 4.Sejleren 

skal udkomme den første måned i hvert kvartal, altså januar, april juli og oktober.Sejleren skal postomdeles 

som hidtil til alle Kalundborg Sejlklubs medlemmer (dog kun et eksemplar pr. husstand) samt til 

annoncørerne og andre interessenter.For at reducere udgiften til postomdelingen af Sejleren påsættes 

adresselabels før afleveringen til postvæsnet.” 

Kommentarer og debat 

Svend Aage Jørgensen ønskede at begrunde forslaget med følgende. Den største begrundelse er at en del 

medlemmer efterlyser en papir udgave samt at det for klubbens historie er vigtigt med papirtrykt 

materiale. Efter indhentning af diverse priser og forslag til udgivelse, vurderes udgiften for dette forslag at 

beløbe sig til 35.000, og det med en med farvetrykt Sejler. 

 

Flemming Heiberg mente ikke at begrundelsen, ”mange savner en papirudgave” er brugbart, han efterlyser 

et mere klart begrundet og defineret antal ”savnere”. 

Under formandens beretning udtalte Flemming Heiberg, at han ønskede argumenter for en Sejler på papir. 

Han mener godt at man kan dokumentere historien på en anden måde. 

 

Knud Pries efterlyste, hvem der skulle fremstille den. 

Svend Aage Jørgensen fastholdt, at der var mange som savner Sejleren, og man også skulle tænke på 

udenbys medlemmer. Endvidere oplyste Sv. A. Jørgensen at forslagsstillerne forudsatte at det var 

bestyrelsens ansvar at gøre det muligt at fremstille Sejleren. De fire forslagsstillere stiller indtil videre deres 

medvirken til disposition. 

 

Formanden kommenterede ønsket. Han gentog bestyrelsens opbakning, hovedsagligt betinget af at det 

synes uheldigt at et mindretal ikke får en ønsket information. Ligeledes ønskede formanden at kommentere 

reklameindtægterne, disse tilfalder klubben og er ikke øremærket specielle aktiviteter.  



 

Ole Bøttger-Jürgensen gjorde sig til talsmand for ikke pc-brugere. Han gav stor ros for initiativ til papir trykt 

Sejler. 

 

Jørgen Jespersen udtrykte ” det ville være fattigt uden en Sejler”, samt roste at det blev i farver. 

 

Danny Laursen mente ikke diskussion om udgivelse af sejler eller ej kom en general forsamling ved. Heri fik 

han medhold, men samtidig pointerede formanden at enhver har lov at stille forslag til en 

generalforsamling og få sit forslag diskuteret.  

 

Johannes Olesen kommenterede Fl. Heibergs indlæg og rede gjorde for forskellen imellem Hjemmesiden og 

Sejleren. Han pointerede at Hjemmesiden var for de ”hurtige” her og nu nyheder, hvor Sejleren er for de 

mere ”langsomme” og langtidsvirkende nyheder. 

 

Flemming Heiberg afsluttede debatten med at tilkendegive at han syntes at på baggrund af den førte 

argumentation, var det for ham OK at udgive Sejleren. 

 

Forslaget gik til afstemning og blev vedtaget med en stor majoritet. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

På valg for 2 år: 

 

Kasserer   Bodil Bengtson modtog ikke genvalg/nyvalgt Tina Jensen 

Havneformand Kaj Ekkelund genvalgt 

Ungdoms/jolle/ 

Surfformand  Michael Eliasen genvalgt 

Kølbådsformand Anders Thor Larsen modtog ikke genvalg/nyvalgt Frederik Riisgaard 

 

Valg af bestyrelses suppleanter: 
Knud Pries genvalgt 

Finn Frederiksen genvalgt 

 

Valg af revisorer: 
Bente Hammerstrøm 

Flemming Heiberg 

Revisor suppleant 

Helmer Bering 

 

 

 

Valg af udvalg: 

 
Motorbådsudvalg: 
Jørgen Labuz 

Hans Rasmussen 

Thomas Larsen 



Ole Jensen 

Jan Christensen 

John Christensen 

Kenneth Juul 

Henrik Ravn 

 

Havneudvalg: 
Jens Thor Larsen 

Ole Jensen 

Flemming Thomsen 

Jørgen Labuz 

 

Kølbådsudvalg: 
Poul Jensen 

Flemming Heiberg 

Danny Laursen 

Jørgen Jespersen 

Tony Sørensen 

 

Surf/Ungdomsudvalg: 
Anders Thor Larsen 

Birgit Lindeberg 

Ole Larsen 

Peter Bisp 

 

Klubhusudvalg: 
Lotte Schädler 

Jørgen Vestergård 

Lene Thomsen 

Amalie Lorenzen 

Gert Sørensen 

 

Målerudvalg: 
Finn Frederiksen 

Gert Sørensen 

Kaj Jensen 

Tonni Sørensen 

 

Eventuelt: 

 

Beretning fra Else og Johannes Petersens fond: 
Ingen væsentlige ændringer i det forløbne år. Regnskabet bliver offentligt i klubben. Af væsentlige ting kan 

her fremhæves 

Overskud  31.000 

Udgift til Nordea   5.000 

Værditilvækst for året 50.000 

 

Kommentarer og debat: 



Dirigenten kunne tænke sig at Fonden fremover behandles umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Formanden udtalte at fonden godt kan behandles under eventuelt og stadig med gyldighed for 

beslutninger. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Valg af bestyrelses medlemmer til Else og Johannes Petersens fond: 
Ole Meredin Petersen 

Tina Jensen 

(Herudover er ungdomsformanden født medlem jf. fundatsbestemmelserne) 

 

Valg af revisor til Else og Johannes Petersens fond: 
Nordea 

 

Ikke generalforsamlingsvalgte udvalg: 
Sejlerblad redaktion 
Johannes Olesen (webansvarlig) 

Leif Jensen 

Sv. Aage Jørgensen 

Helmer Bering 

Ole Meredin Petersen 

 

Web udvalg: 
Johannes Olesen 

Jørgen Vestergård 

Danny Laursen 

Lotte Schädler 

Ulrik Outzen 

 

Sejlerskole udvalg: 
Martin Düxenburg 

Jan Quist Johansen 

Jytte Colling 

 

Afslutning: 
Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden, samt en veltilrettelagt generalforsamling. 

 

Formanden benyttede ligeledes anledningen til at takke 

 

Kasserer Bodil Bengtzon for indsats i bestyrelsen 

Kølbådsformand Anders Thor Larsen ligeledes for indsats i bestyrelsen 

Finn Gøthche for sine 10 år som formand for C holdet 

Knud Pries for sejlerskolen i knap 25 år. 

 

Ligeledes blev der takket for arbejdet i bestyrelse, diverse udvalg og C-hold. 

 

Afslutningsvis blev der udråbt 5 gange hurra for Kalundborg Sejlklub. 

 



Referent   Dirigent 

Ulrik Outzen   Leif Jensen 


