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Referat af ordinær Generalforsamling i Kalundborg Sejlklub 
afholdt den 26. februar 2015 

 

 
 

Formand Ole Meredin Petersen: 
Bød velkommen og bad generalforsamlingen om at mindes de klubmedlemmer som afgik ved døden i 2014 
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 stemmeberettigede var til stede, 
blev Generalforsamlingen erklæret gyldig. 
Danny Laursen og Jørgen Christensen blev valgt som stemme tæller. 
 

Bestyrelsens beretning: Afholdt af formanden 
(se den i sin fulde ordlyd i det nye nummer af Sejleren). 
 
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, fokus på det sociale er fremherskende. 
 
Der har været en lille tilgang i klubbens medlemstal. 
 
Klubhusudvalgets indsats for klubbens sociale liv er meget påskønnet og vi glæder os over det rige klubliv, 
som torsdags cafeer og andre gode arrangementer fremmer og fastholder det gode sammenhold i klubben. 
 
Deltagelse i distance kapsejladser har været aftagende, der skal måske en fornyelse til? 
 
Der har været et stigende antal overnatninger i havnene i 2014, men desværre ikke på Gisseløre, 
Vesthavnen  har  haft fremgang. 
  
Udskiftning af vinduerne i klubhus bliver gennemført i løbet af marts-april 2015. 
 
Visionsseminar blev gennemført i februar, hvor tre arbejdsgrupper blev nedsat, program og navne på 
deltagere vil blive vist på hjemmesiden. 
 
Vi bør involvere os mere i etablering af Havneparken! 
 
Formanden takkede alle som har været aktive i klubbens aktiviteter. 
Kommentarer til formandens beretning: 
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Referat fra Visionsseminar blev efterlyst, Ole oplyste at det kommer på hjemmesiden. Ligeledes efterlyste 
Arne Kjær en liste over deltagere i de tre udvalg, kommer på hjemmesiden. 
 
 

Havnens beretning: Ved havneformanden 
 
Alle pladser har været udlejet i 2014 og vil også være det i 2015, enkelte medlemmer på venteliste, 
Den endelige liste vil være klar den 01.04.2015 
 
Nye nødhjælpsstiger er fabrikeret og opsat på alle broer. 
 
Tvær bro installeret forenden af midt broen (Poul Eriks bro). 
 
Nye Periferilamper installeret. 
 
Pæle blev udskiftet i foråret 2014. 
 
I 2015 er planlagt følgende reparationer: 
 
Rigger broen skal have udskiftet 6 pæle og flere kryds., så der må regnes med afspærring 
under udførelse af arbejdet. 
 
Der vil blive foretaget en oprensning af havnen, hvor dybden ikke overholder mindstekravet.  
 
Fender på den Vestlige bro er under udskiftning. 
 
Ny Vandforsyning til østbroen skal etableres, opgravning forestår, gøres samtidig med opgravning og 
etablering af ny kloakafløb fra det nye ude køkken som er under opbygning forenden af klubhus. 
 
Nye rød/grønne pladsskilte er indkøbt og vil blive monteret. 
 
Som sagt har der været en lille nedgang af overliggere i 2014, -277 valgte Gisseløre. 
 
Der er indført betaling for henstilling af Joller. 
 
Masteskur er ryddet op, således at alle bådejere kan få deres mast anbragt i skuret, man henstiller til at  
Bomme anbringes andetsteds. 
 
Havneformanden henstiller til at alle overholder de regler og påbudsskilte som er sat op på havnen 
Og ved tilhørende faciliteter! 
 
Havneformanden udtrykte også sin store tak til C-holdet og andre som har hjulpet til i årets løb. 
 
Kommentarer: ingen 
 

Gennemgang af regnskab: ved Kassereren 
 
Regnskabet blev gennemgået punkt for punkt og vil blive vist i Sejleren. 
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Der var et overskud i klubben på 20.781kr og på Havnen et overskud på 195.099kr. 
 
Der var et spørgsmål fra salen vedrørende andre tilgodehavende 99.150 kr. under Omsætningsaktiver. 
Det er bla. tilskud fra kommunen m.m. 
 
Kontingenter: 
 
Klubkontingent- indskud og Havnepladsleje- indskud holdes uændret. 
 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 
 

Gennemgang af Budget: ved Formanden 
 
Budgettet for 2015 blev gennemgået punkt for punkt, Ole bemærkede at grunden til at der kun er brugt 
27.430kr under reparation og vedligehold ud af de afsatte 65.000kr er at udskiftning af vinduer ikke blev 
gennemført i 2014, men vil komme i 2015 derfor er der afsat 60.000kr igen for 2015. 
 
Endvidere blev det oplyst at Havnen ikke afregner moms mere, hvilket er en fordel så længe indtægter er 
større en udgifter. 
 
Budget for 2015 blev enstemmigt godkendt. 
 

Behandling af indkomne forslag: 
  
Vedtægtsændringer for både klubben og Havnen blev forelagt og læst op, der vil ikke blive redegjort for alle 
ændringer her, men de vil blive vist på hjemmesiden og i Sejleren når de er endelig vedtaget.  
Der blev stemt om vedtagelse, alle ændringer blev vedtaget med 91 stemmer for og 0 imod. 
Men da generalforsamlingen ikke var beslutnings dygtig, da der kræves at minimum 1/3 af alle medlemmer 
må være til stede med minimum på 2/3 flertal. 
 
Det blev derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 26.03.2015 hvor der blot skal være 
minimum 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. 
 

 

Valg af bestyrelses medlemmer: 
 
Klubformand                             Michael Eliasen           Valgt       Ole Meredin Petersen        Afgår 
Kasserer  Tina Jensen              Fortsætter 
Havneformand  Hans Ole Rathje          Fortsætter 
Havnenæstformand                 Kresten Rasmussen    Valgt       Poul Erik Hansen                 Afgår            
Ungdoms/Jolle/Surfformand Helen Schiøler              Fortsætter  
Bestyrelsesmedlem                 Martin Duxenborg       Valgt 
Formand for Klubhusudvalg   Lene Priis                       Genvalgt       
Sekretær/næstformand          Jan Quist Johansen      Valgt      Flemming Lorenzen            Afgår 
Motorbådsformand                 Ole Jensen                     Valgt      Flemming Thomsen            Afgår 
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Valg af bestyrelses suppleanter: 
 
Flemming Jensen  Valgt 
John Christensen                                                Valgt                                                                      
                                               

 
Valg af revisorer: 
 
Bente Hammerstrøm genvalgt 
Flemming Heiberg genvalgt 
 
Revisor suppleant 
Helmer Bering  genvalgt 
 

Valg af udvalg:  
 
Motorbådsudvalg:  (Formand Ole Jensen) 
Jørgen Labuz                                    genvalgt 
Hans Rasmussen                             genvalgt 
Thomas Hageman Skovgård         genvalgt       
Gregers Nielsen                               Valgt                                              - 
Jan Christensen                               genvalgt 
John Damgaard Christensen         genvalgt 
Kenneth Juul                                    genvalgt 
Kresten Rasmussen                        genvalgt      
 
 

Havneudvalg:  (formand Hans Ole Rathje, næstf. Kresten Rasmussen) 
Jens Thor Larsen                                genvalgt 
Ole Jensen                                          genvalgt 
Flemming Thomsen                          genvalgt 
Flemming Sørensen                          valgt                                       Jørgen Labuz  afgår 
        

 
Kølbådsudvalg: 
Flemming Heiberg                             genvalgt                 
Martin Meredin                                 genvalgt        
Evan Nielsen                                       genvalgt                                                                                          
Mads Lundsgaard                              valgt                                       Tonny Sørensen  afgår 
 
 

Surferudvalg: (formand Helen Schiøler) 
Birgit Lindeberg                                 genvalgt 
Michael Lundsgaard                         valgt 
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Andreas Eliasen                                valgt 
Peter Bisp                                          genvalgt 
 

Ungdomsudvalg:  (formand Helen Schiøler) 
Birgit Lindeberg                                genvalgt                    
Michael Lundsgaard                        valgt               
Andreas Eliasen                                valgt        
Peter Bisp                                          genvalgt          - 

 
 
Klubhusudvalg: (Formand Lene Pries) 
Lotte Schädler                                            genvalgt 
Jørgen Vestergård                                     genvalgt 
Evy Laursen                                                genvalgt                                                                 
Amelia Lorenzen                                        genvalgt                                                                                  
Gert Sørensen                                            genvalgt 
 

Målerudvalg: 
Finn Frederiksen                                        genvalgt 
Gert Sørensen                                            genvalgt 
Kaj Jensen                                                   genvalgt                     
Tonni Sørensen                                          genvalgt                           
 

Eventuelt: 
 

Beretning fra Else og Johannes Petersens fond: 
 
Regnskab blev ikke fremlagt. 

 
Valg af bestyrelses medlemmer til Else og Johannes Petersens fond: 
Klubformand   Michael Eliasen                                         valgt                                  Ole Meredin   afgår 
Kasserer           Tina Jensen                                                genvalgt 
Ungdomsformanden født medlem jf. fundatsbestemmelserne) Helen Schiøler 

 
Valg af revisor til Else og Johannes Petersens fond: 
Nordea                                            Genvalgt 
(Ikke vedtægts bestemte udvalg) 
 

Ikke generalforsamlingsvalgte udvalg: 
 
Sejlerblad redaktion 
Johannes Olesen (webansvarlig)                  fortsætter 
Leif Jensen                                                        fortsætter      
Sv. Aage Jørgensen                                         fortsætter       
Helmer Bering                                                 fortsætter       
Martin Duxenborg                                           
 

Web udvalg: 
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Johannes Olesen (Web ansvarlig)                 fortsætter 
Lotte Schädler                                                  fortsætter 
Poul Erik Hansen                                             fortsætter 
 
 

 
Sejlerskole udvalg: 
Martin Dyxenburg                                            fortsætter 
Jan Quist Johansen                                           fortsætter 
Jytte Colling                                                       fortsætter  
Birgitte Ebdrup                                                    ny 
 

Kommentarer og debat til eventuelt: 
 
Jens Thorsen efterlyste dommeremner til kapsejladser. 
Michael Eliasen takkede for valget som klubformand og oplyste at opgaver vil blive uddelegeret. 
Et medlem efterlyste en fælles vagtordning på vinteropbevaringspladsen, Ole oplyste at dette har været 
diskuteret i bestyrelsen og at man der mente at dette er en opgave for Havnen eventuelt ved at pålægge 
pladslejen denne udgift. 
Else og Johannes Petersens fond har aktiver for 680.000kr regnskab vil blive vist i Sejleren. 
Ole udtrykte en stor tak til afgående bestyrelses medlemmer og medlemmer i udvalg som alle har ydet en 
stor indsats. 
Hans Ole Ratje udtrykte en stor tak til Poul Erik Hansen for godt samarbejde. 
Lene Pries holdt en bevæget takke tale for afgående Klubformand Ole Meredin som i seks år har bestridt 
formandskabet. 
Torsdag den 26/3 ekstra ordinær generalforsamling. 
 

Afslutning: 
 
Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden, samt en veltilrettelagt generalforsamling. 
 
Afslutningsvis hyldede vi klubben med hurra. 
 
 
Referent:  Flemming Lorenzen 

Fsl 03.03.2015                                                                        Dirigent: Johannes Olesen 

 


