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Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub 

afholdt den 20. februar 2014 
 

 

 

Formand Ole Meredin Petersen: 
Bød velkommen og bad generalforsamlingen om at mindes afdøde Peter Nielsen, Dan Jensen, Henrik 

Laugesen og Preben Kristensens kone Lene med 1 minuts stilhed. Herefter valgtes dirigent for 

generalforsamlingen. 

 

Valg af dirigent: 
Johannes Olesen blev valgt som dirigent, og han kunne konstaterer at generalforsamling var lovlig indkaldt 

og annonceret i klub, på hjemmeside og medier, efter konstatering at kun stemmeberettiget var tilstede, 

blev Generalforsamlingen erklæret gyldig. 

 

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

 

I dette referat blot nogle få hovedpunkter. 

 

Formanden startede med at glæde sig over, at aktiviterne i ungdomsafdelingen har været tiltagende med 

tilgang af mange nye medlemmer. 

 

Der er etableret en klub båd Andrea som klubben har fået som gave, er blevet flittigt brugt af ældre og 

unge. 

 

Klubhusudvalgets indsats for klubbens sociale liv er meget påskønnet og vi glædes alle over det rige liv som 

torsdags cafeer bevirker og de gode arrangementer som også knyttes til dem, dog er antal af torsdags 

cafeer reduceret til en gang hver måned. 

 

Deltagelse i distance kapsejladser har været aftagende, der skal måske en fornyelse til? 

 

Motorbådssejlerne har et godt socialt samhver med mange fælles ture. 

 

Den østlige havnemole er repareret, vi fortsætter med den vestlige i 2014. 

 

Antal af medlemmer er gået ned fra 606 til 538 som jo nok til dels skyldes overgangen til det nye betalings- 

system, som jo kræver en aktiv indtastning af personlige data samt konto nr. Endvidere er 

gennemsnitsalderen i klubben jo stigende som så også vil betyder udmeldinger. 

 

Nedgang i medlems tal er også slået igennem på indtægtssiden i årsregnskabet. 
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Havnens drift har givet et pænt overskud som tildels også skyldes moms fritagelsen. 

 

Der vil i 2014 også være et højt aktivitets niveau med vedligeholdelse, vi har heldigvis mange frivillige som 

tar del i dette arbejde. 

 

Formanden fremførte en beklagelse vedrørende forsinkelsen på udskiftningen af klubhus vinduer, som 

formanden påtog sig ansvaret for. 

 

 

Kommentar til beretning: Ingen 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Forelæggelse af regnskab: 
Formanden gennemgik årsregnskabet idet Kassereren var på ferie. 

(Se detaljer særskilt billag) 

 

Kommentar til regnskab: 

 

Jørgen Lange havde en kommentar til sammentællingen i budget for 2014 skal være 449tkr ikke 499. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt: 

 

Forelæggelse af budget:  
 

Formanden gennemgik budgettet, som er sidste kolonne på regnskabet. 

 

 

Havnen. 

 

Havneformanden gjorde rede for budget forslaget på 300tkr. Som omfatter følgende aktiviter: 

18 stk Rustfrie stiger monteres på flydebroer. 

Udskiftning af Hammer på vestbro. 

Nye periferi lamper. 

Reparation af mastekran fundament. 

Diverse frostsprængninger i broer. 

Midt broen har slagside. 

Endvidere oplyste Havneformanden at der er 13 på venteliste og at vi har haft 327 gæstesejlere i 2013 

en pæn fremgang. 

 

Kontingenter. 

 

Klubkontingent- indskud og Havnepladsleje- indskud holdes uændret. 

 

Kommentarer til budget: 

 

Bjarne Thiim havde et spørgsmål vedrørende de 300tkr. Til Reparation og vedligehold på 

havneanlæg, hvilket der er redegjort for ovenfor. 
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Budgettet blev godkendt. 

 

Indkomne forslag: 

 
Der var ikke indkommet forslag. 

 

Valg af bestyrelses medlemmer: 
 

Formand                                    Ole Meredin Petersen      Fortsætter 

Kasserer  Tina Jensen                    Genvalgt 

Havneformand Kaj Ekkelund ønsker ikke genvalg, Hans Ole Rathje er valgt. 

Havnenæstformand                 Poul Erik Hansen               Fortsætter 

Ungdoms/Jolle/Surfformand Michael Eliassen ønsker ikke genvalg, Helen Schiøler er valgt.  

Kølbådsformand                      Frederik Riisgård ønsker ikke genvalg. 

Formand for Klubhusudvalg  Lene Priis                              Fortsætter 

Sekretær/næstformand         Flemming Lorenzen            Fortsætter 

Motorbådsformand                Flemming Thomsen            Fortsætter 

 

Da der ikke er fundet et emne til afløsning af Frederik, må Kølbådsudvalget snarligt vælge en person inden 

for udvalget som må påtage sige denne opgave, dette ifølge klubbens vedtægter. 

 

Valg af bestyrelses suppleanter: 

 
Knud Pries  genvalgt 

Finn Frederiksen       - 

 

 

Valg af revisorer: 

 
Bente Hammerstrøm genvalgt 

Flemming Heiberg        - 

 

Revisor suppleant 

Helmer Bering         - 

 

Valg af udvalg: (Formand Flemming Thomsen) 

 
Motorbådsudvalg: 

Jørgen Labuz                                    genvalgt 

Hans Rasmussen                                    - 

Thomas Hageman Skovgård                - 

Ole Jensen                                              - 

Jan Christensen                                     - 

John Damgaard Christensen               - 
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Kenneth Juul                                          - 

Kresten Rasmussen                              - 

 

 

Havneudvalg:  (formand Hans Ole Rathje) 

Jens Thor Larsen                                genvalgt 

Ole Jensen                                                - 

Flemming Thomsen                             genvalgt 

Jørgen Labuz                                               - 

Poul Erik Hansen                                Fortsætter        

Kølbådsudvalg: 

Henrik Rubjerg                                       Valgt                Poul Jensen har valgt at fratræde, tak for indsatsen. 

Martin Meredin                                        -                     Danny Laursen har valgt at fratræde, tak for indsatsen. 

Evan Nielsen                                              -                     Jørgen Jespersen har valgt at fratræde, tak for indsatsen.                                                                      

Flemming Heiberg                                  Genvalgt 

Tony Sørensen                                            - 

 

Surferudvalg: (formand Helen Schiøler) 

Michael Eliassen                                      Valgt                 Anders Thor har valgt at fratræde, tak for indsatsen. 

Brian Rasmussen                                         -                     Ole Larsen har valgt at fratræde, tak for indsatsen 

Birgit Lindeberg                                       genvalgt 

Peter Bisp                                                     - 

 

Ungdomsudvalg:  (formand Helen Schiøler) 

Michael Eliassen                                      Valgt                    Anders Thor har valgt fratræde, tak for indsatsen 

Brian Rasmussen                                         -                        Ole Larsen har valgt at fratræde, tak for indsatsen. 

Birgit Lindeberg                                       genvalgt 

Peter Bisp                                                     - 

 

 

Klubhusudvalg: 

Lotte Schädler                                            Genvalgt 

Jørgen Vestergård                                          - 

Evy Laursen                                                   valgt                 Lene Thomsen har ønsket at fratræde, tak for ind-                                               

Amelia Lorenzen                                        genvalgt             satsen.                                                                         

Gert Sørensen                                                 - 

 

Målerudvalg: 

Finn Frederiksen                                        Genvalgt 

Gert Sørensen                                                 - 

Kaj Jensen                                                        -                      

Tonni Sørensen                                               -                            

 

Eventuelt: 

 

Beretning fra Else og Johannes Petersens fond: 

 

Regnskab blev ikke fremlagt. 
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Valg af bestyrelses medlemmer til Else og Johannes Petersens fond: 

Ole Meredin Petersen                 Genvalgt 

Tina Jensen                                         - 

(Herudover er ungdomsformanden født medlem jf. fundatsbestemmelserne) 

 

Valg af revisor til Else og Johannes Petersens fond: 

Nordea                                            Genvalgt 

 

Ikke generalforsamlingsvalgte udvalg: 
 

Sejlerblad redaktion 

Johannes Olesen (webansvarlig)                   

Leif Jensen                                                              

Sv. Aage Jørgensen                                                

Helmer Bering                                                        

Ole Meredin Petersen                                           

 

Web udvalg: 

Johannes Olesen (Web ansvarlig) 

Jørgen Vestergård 

Lotte Schädler 

Poul Erik Hansen 

 

 

 

Sejlerskole udvalg: 

Martin Dyxenburg 

Jan Quist Johansen 

Jytte Colling 

 

 

Kommentarer og debat til eventuelt: 

 

Ulrik Outzen foreslog at der oprettes et kontakt udvalg for vinterpladsen, hvilket der var udbredt stemning 

for.  Flemming Lorenzen blev i kraft af bestyrelses medlem foreslået som formand, endvidere meldte Danny 

Laursen, Bent Pedersen og Ulrik sig som medlemmer, der må også findes en repræsentant for Vesthavnen.’ 

 

 

Afslutning: 
 

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

 

De tre afgående bestyrelses medlemmer blev af formanden rost for deres gode ånd og engagement. 

 

Ligeledes blev bestyrelsen og diverse udvalg samt C holdet takket for deres indsats. 

 

Afslutningsvis hyldede vi klubben med hurra. 
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Referent:  Flemming Lorenzen   Dirigent: Johannes Olesen 


