
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af efterårsgeneralforsamlingen 20.10.2016 
 
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. 
 
 Jan bød velkommen – dejligt, at der er mange – 41 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer. 
 
 Ad 1:  Valg af dirigent 

Kaj Bach blev foreslået som dirigent og valgt med applaus 
Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet 

  
Ad 2: Forhandlingsprotokollen 

Forhandlingsprotokollen = alle referater siden sidste efterårsgeneralforsamling havde været fremlagt i 
klubhuset. 
Der blev spurgt til referat fra bestyrelsesmøde i maj måned, hvor der stod at der var indkøbt 
vandslanger til samtlige vandhaner – det er ”kun” Nørrebro” og VB der er OK. Det bliver ordnet. 
Forhandlingsprotokollen kan også læses på hjemmesiden. 
Forhandlingsprotokollen blev godkendt 

  
Ad 3: Fastsættelse af kontingent 

Der er uændret kontingent i 2017 – DKK 700/år for aktive og DKK 350/år for passive. 
Uændret kontingent blev godkendt 
Kassereren orienterede om, at vi overvejer kontingent-stigning i 2018, så vi kommer på niveau med 
andre klubber. 
Det kniber med at overholde budgettet for pladslejen, blandt andet fordi kranen og ophalerspillet er 
vedligeholdt/repareret i år. Det er derfor muligt, at der kommer en mindre stigning på pladslejen i 
2017. 

 
Ad 4: Ingen indsendte forslag. 
 
Ad 5: Drøftelse af vinterprogram 

Gitte Østerlin gennemgik vinterplanen –den blev godkendt med applaus 
 
Ad 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Henriksen var på valg og modtog ikke genvalg– bestyrelsen foreslog 1. suppleanten, Henrik 
Sakstrup, der blev valgt med applaus. 
 
Gitte Østerlin var på valg og modtog ikke genvalg – 2. suppleanten Finn Larsen vil gerne forblive 
suppleant. Bestyrelsen foreslog Inge Bernstein, der blev valgt med applaus. 
 
Lone Sørensen var på valg og modtog genvalg – valgt med applaus. 

 
Pause. 
Generalforsamlingen genoptaget. 



Valg af 2 suppleanter 
Henrik Sakstrup er indvalgt i bestyrelsen. 
Finn Larsen er stadig suppleant. 
Kaj Østergaard blev foreslået af bestyrelsen – og valgt med applaus 
Finn Larsen havde udtrykt ønske om at forblive som 2. suppleant og Kaj Østergaard indtrådte som 1. 
suppleant. 
 

Ad 7: evt  
Toon Kersten er glad for klubben men han vil gerne foreslå, at ingen får en anden landplads, uden 
man bliver informeret om det. 
Jan Stage: vi har fået mange flere vandpladser og dermed er der pres på landpladser også – specielt 
indtil Ralvej er færdig, er vi pressede. 
Fartøjsinspektør Jan Borgen vil fremover administrere landpladserne som vandpladserne, således at 
alle landpladser bliver nummereret og markeret. 
Per Havnefoged: der bliver plads til Toon samme sted. 
 
Hanne Baggesgaard: Skal man søge om landplads samtidig med vandplads? 
Jan Stage: ja, det vil blive sådan 
 
Ole Gammelmark: vandledningen på Ny Vestre Bro og el-kabelføringen skal checkes og ordnes –  
Jan Stage: det skal ANF betale og Per udføre + ringe på sydbolværket. 
Der er også et el-kabel på sporristen, der mangler at blive gravet ned. 
det er på ANF’s liste 
 
Nuser/Carsten Hansen: er der sket noget vedr udvidelse/ombygning af klubhuset 
Jan Stage: der er sendt 3 forslag til kommunen – herunder udvidelse/ombygning af klubhus. Vi er 
indbudt til møde med kommunen sidst i oktober 
 
Peter Hinrup: slog et slag for fartøjsskemaet 
Serviceniveauet er øget – der sendes mail med medlemsoplysninger i december – CHECK 
oplysningerne og returner mailen. Mailen skal returneres uanset, om der er ændringer eller ej. 
Husk at pladserne ”lejes” for et år ad gangen, og at ”lejemålet” skal fornyes hvert år – det betyder 
også at hvis man har fået ny båd, skal man bede om ny plads hvis den ikke kan være på den gamle. 
 
Kollektiv ansvarsforsikring til 250kr/år – uden selvrisiko og bonustab – kan fås ved at krydse af på 
mailen. Det er tvunget at have sin båd ansvarsforsikret. 
 
BrianLilholt: undrede sig over at pladsen ved mastekranen/Christianshåb blev brugt som 
parkeringsplads. 
Jan Stage: Det er ikke meningen 
Hanne Baggesgaard: bad om melding i god tid om stativer skal flyttes og hvorfor de skal flyttes. 
Jan Stage: de store skal stå ved hegnet og de små foruden, så de kan flyttes ind, når bådene er sat i 
vandet. 
Hanne Baggesgaard: Så skal bådene flyttes om 
 
Claus Heikel: har sat opslag om fjernelse(tyveri) af 1 liter hærder og en vægt fra Christianshåb på 
opslagstavlen – det er ubrugeligt uden maling, som står der endnu – det må være et medlem af 
klubben, da Christianshåb er aflåst 
Claus’ ordvalg fik dirigenten til at citere:” man må føre høvisk talen – ellers bliver ordstyreren galen.” 
 
Toon Kersten: hvis I vil sejle til Holland, så kontakt mig. 
 
Jan Stage takkede Niels Henriksen for hans tid som sejladsleder – det var ikke gået så godt som ønsket 
med at få medlemmerne til at sejle kapsejlads, men Sejlerskolen har været en succes. 



 
Jan Stage takkede Gitte Østerlin for hendes tid som aktivitetsleder – der har altid været drikkevarer 
nok. 

 
Begge fik en flaske rom som tak for indsatsen. 

 
Gitte  Østerlin takkede og betegnede bestyrelsen som professionel, visionær og fremtidsorienteret. 
  
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Jan Stage konstaterede at generalforsamlingen havde varet 1 time og 2 minutter og de 
tilstedeværende afsluttede med afsyngning af klubsangen og et trefoldigt leve for SL. 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj Bach, dirigent  Dorte Carøe, referent  

 


