
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af efterårsgeneralforsamlingen 24.10.2013 
 
Dagsorden: 1.         Valg af dirigent.  
                     2.         Forhandlingsprotokollen.  
                     3.         Fastsættelse af kontingent.  
                     4.         Indkomne forslag.  
                     5.         Drøftelse af vinterprogram.  
                     6.         Valg til bestyrelsen:     
                          a.      Valg af formand (på ulige årstal)  
                          b.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
  7.         Eventuelt. 
  
  
Ad 1:  Kaj Bach bliver foreslået og valgt med applaus – og generalforsamlingen blev kendt lovligt indvarslet. 
  
Ad 2: Forhandlingsprotokollen havde været fremlagt og den blev godkendt uden kommentarer. 
 Fremover vil forhandlingsprotokollen også være at finde på hjemmesiden. 
  
Ad 3: Uændret kontingent – DKK 700,-/år for aktive og DKK 350,-/år for passive. 

Kontingentet blev forhøjet for nogle år siden med 50 kr + 50 kr til jubilæumsåret. 
Fra 2014 bliver der ikke henlagt til jubilæum, men det kommunale lokaletilskud bliver nedsat fra 74 % 
til 69 %, så vi fortsætter med ovennævnte satser. 
Dette blev modtaget med applaus. 

  
Ad 4: Der var ingen forslag. 
 
Ad 5: Vinterprogrammet blev gennemgået og uddybet – som altid vil der komme opslag på tavlen samt på 

hjemmesiden. 
 Datoen for forårsgeneralforsamlingen er endnu ikke fastsat.  

PT er der opslag om julefrokost på tavlen – dette er ikke et arrangement fra aktivitetslederen. 
  
Ad 6: Valg af formand: 
 Jan Stage var på valg og blev genvalgt med applaus 

 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
Fighter ( Flemming Bindner ) var på valg og modtog ikke genvalg – bestyrelsen foreslog Lars Ø Nielsen, 
der blev valgt med applaus. 
Linda Mortensen modtog genvalg og blev valgt med applaus 
Dorte Carøe modtog genvalg og blev valgt med applaus 
 
Valg af 2 suppleanter: 
Da Lars Ø Nielsen var 1. suppleant og nu indvalgt i bestyrelsen, skulle der vælges en ny 1. suppleant. 
Bestyrelsen foreslog Jan Borgen, der blev valgt med applaus. 
 
Kl 19.14 blev der holdt pause inden punktet eventuelt. 
39 medlemmer og 5 bestyrelsesmedlemmer var til stede.  
  

Ad 7: Nyt klubrum: 
Det ombyggede tidligere bestyrelsesrum og depot er nu et klubrum. 
Medlemmer kan benytte det, men det er ikke beregnet til gæstesejlere  - og bedes låst efter brug. 
 



Medlemstal og Skudehavnen: 
Vi har et stigende medlemstal og har fået en gave fra Dansk Sejlunion til vores nye medlem under 24 
år – applaus. 
I skudehavnen har der være 7 pladser udlejet i år – vi har bedt om flere y-bomme og husk, at alle 
faciliteter i Skudehavnen ( bad, toilet, pavillon, legeplads og grillplads ) kan benyttes af de, der ligger 
der, da vi betaler VB for brugen. 
 
ANF 
Der var bestyrelsesmøde i ANF 23/10. 
ANF har eksisteret i 21 år og i år var det 1. år med afstemning om diverse vedtægtsændringer. 
Det var det mest negative møde, Jan Stage nogensinde har været med til i ANF 
AS har interne diskussioner, der påvirker samarbejdet  i ANF, og det kan betyde et helt andet ANF end 
det, vi kender i dag. 
På sigt vil vi komme til at skulle have en ny kasserer, da Brian ikke modtager genvalg næste efterår. 
Vi har således et problem med kasserer, som vi også skal have løst. Vi kan derfor overveje et tættere 
samarbejde mellem SL og VB gældende Vestre Bådehavn og Skudehavnen.’ 
 
Mona Dahms: fremragende forslag 
Peter M: skal de små klubber udelukkes ?  - svar: nej, men de er måske ved at udelukke sig selv. 
Preben: ophører ANF? – svar nej, det er ikke givet, da ANF er forbindelsesled til kommunen 
 
Masteskur 
Vi har talt om at bygge et nyt masteskur syd for det eksisterende – en foreløbig pris er indhentet på 
500.000 incl moms. Vi har de fleste af de penge sparet op. Der vil formodentlig komme forslag om 
dette til forårsgeneralforsamlingen. 
 
Hjemmesiden 
Der bedes indsendt billeder fra denne fabelagtige sejlsæson til Dorte – og også stemningsbilleder fra 
havnen. 
 
Indkaldelse pr mail: 
Ca halvdelen af vores medlemmer har denne gang fået indkaldelse pr mail og vi har sparet ca 1000 
kroner – dette tal kan blive meget større, så meld Jer til på dca9000@gmail.com – gerne med 
medlemsnummer. 
 
Fighter (Flemming Bindner) kom i bestyrelsen i 1978 – stor tak til ham – applaus 
 
Der blev holdt 1 minuts stilhed for John Sand Kristensen 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Der blev råbt et tre-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget. 

                       
 
 
 
 
 
 
 

Kaj Bach, dirigent  Dorte Carøe, referent  
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