
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af efterårsgeneralforsamlingen 31.10.2017 
 
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 – der var 44 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer. 
 
 Ad 1:  Valg af dirigent 

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

  
Ad 2: Forhandlingsprotokollen 

Forhandlingsprotokollen = alle referater siden sidste efterårsgeneralforsamling havde været fremlagt i 
klubhuset. 
Disse referater kan også læses på vores hjemmeside samt i nyhedsmails, der bliver sendt til 
medlemmerne. 
Forhandlingsprotokollen blev godkendt 

  
Ad 3: Fastsættelse af kontingent 

Vores budget er overholdt, og det betyder overskud – derfor er der uændret kontingent i 2018 – DKK 
700/år for aktive og DKK 350/år for passive. 
Uændret kontingent blev godkendt 

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

Inge Bernstein gennemgik vinterplanen –den blev godkendt med applaus. 
Inge takkede aktivitetsudvalget: Lilja, Kirsten Jane og Claus 
Ref besøg hos SOK er der blevet udtalt fra deres side, at vi er velkomne netop fordi vi er en sejlklub. 

 
Ad 6 a: Valg af formand 
 Formand Jan Stage genopstillede og blev valgt med applaus 
 
Ad 6 b: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Jan Borgen ønskede ikke at genopstille. Jan Stage fortalte om funktionen fartøjsinspektør som 
”øretævernes holdeplads” – det er ikke den nemmeste post i bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslog Karsten Jørgensen, der blev valgt med applaus. 
 
Linda Mortensen var på valg og modtog genvalg – Linda blev genvalgt med applaus 
 
Dorte Carøe var på valg og modtog genvalg – Dorte blev genvalgt med applaus. 
 
 
 



2 suppleanter var på valg. 
1. suppleant, Kaj Østergård – blev genvalgt med applaus 
2. suppleant, Finn Larsen – blev genvalgt ( in absentia ) med applaus 
 

 Begge suppleanter blev valgt for 2 år – der er en uklarhed omkring dette i vedtægterne, men ingen  
 havde noget at indvende.  
 
Pause. Kl 1912 til kl 1930 
 
Ad 7: evt  

Kaj Bach pointerede at man ikke kan vedtage noget under eventuelt – det er helt op til bestyrelsen om 
de vil gøre noget ved det, der kommer op. 
 
Der blev stillet spørgsmål til røde/grønne skilte som var beskadiget eller helt væk. 
Der er bestilt nye og de bliver sat op af Per Havnefoged. 
 
Peter Hinrup blev præsenteret som administrator i ALH 
Peter nævnte, at der snart bliver sendt fartøjsskemaer ud pr mail med de oplysninger, der er 
registrerede om hvert enkelt medlem. Det er vigtigt, at de bliver returneret med eventuelle ønsker. 
 
Karsten Jørgensen bad om at punktet på fartøjsskemaet ”ønske om landplads” blev taget alvorligt – 
det er en god ide at skrive ønske 1 og ønske 2. 
Husk at indsende det til fristen – det SKAL sendes retur. 
Vi har 5 steder at stille bådene på land: sporristen – pladsen foran  Christianshåb – 
pladsen/parkeringspladsen foran VB  - pladsen ved SL’s klubhus og Ralvej. 
 
Sporristen bør udnyttes fuldt ud – der er en del ”gamle smede” i klubben – spørg dem om eventuel 
konstruktion af en vogn til sporet. 
 
Henrik Sakstrup spurgte, hvor mange der læste de referater, der blev sendt ud/lagt på hjemmesiden ( 
det gjorde alle – viste håndsoprækning ) 
 
Henrik fortalte, at instruktørerne i Sejlerskolen lægger 50-60 timer hver sommer – Morten Solskov 
træder ind som instruktør – prøv at reklamere på skoler/uddannelsesinstitutioner og i foreninger for 
Sejlerskolen for at finde eventuelle instruktør-emner. 
Jens Bruse: spørg Michael Johansson 
Mona Dahms vil gerne  reklamere på uni 
 
Knud Suhr har meldt sig som koordinator af ”Vild med Vand” – og han kan bruge hjælpere på dagen – 
det drejer sig om 1 dag i forsommeren. 
Han efterlyste også ideer/feedback til ”Vild med Vand” 
 
Henrik kan bruge 2 hjælpere til onsdagssejladser og snapsecup – blandt andet i dommerhuset og til 
udlægning af bøjer. 
 
Der søges også hjælpere til praktisk arbejde omkring bådene. 
 
Der blev spurgt til ANF’s vedligeholdelsesplan – og om hvordan det gik med ujævnheder i Fiskerbroen 
 
Mastekranen er sej – vi fortjener et elspil 
 
Planerne om en anlægsbro på Egholm er i gang – dog ikke ved færgelejet, men ved østsiden 
 
Kl 2010 takkede Kaj Bach for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 
 



Jan Stage bad om ordet og takkede Jan Borgen for hans tid som fartøjsinspektør – han fik en whisky  
 
Kaj Bach blev takket for sin tid som dirigent og han fik også en whisky 
 
Der blev udråbt et 3-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget. 
 
 
 
 

       
 
 
 

Kaj Bach, dirigent  Dorte Carøe, referent  

 


