
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af efterårsgeneralforsamlingen 22.10.2019 
 
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 Stage bød velkommen – der var 40  medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer til stede. 
 
 Ad 1:  Valg af dirigent 

Brian Lilholt blev foreslået som dirigent og valgt med applaus 
Han takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og 
forhandlingsprotokollen rettidigt lagt frem i klubhuset. 

  
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 uden kommentarer. 

  
Ad 3: Fastsættelse af kontingent 

Kasserer Knud Suhr fortalte at økonomien og likviditeten er god og  anbefalede uændret kontingent – 
DKK 700/år for aktive og DKK 350/år for passive. 
Uændret kontingent blev godkendt med applaus. 

 
Ad 4: Ingen indkomne forslag ( til tiden ) 
 
Ad 5: Drøftelse af vinterprogram 

Kaj Østergaard gennemgik vinteraktivitetsplanen. Han opfordrede til større deltagelse i afriggerfesten. 
Julegåturen i år bliver uden bakker. Husk pakke til ca 25 kr til bankospil. Familie må gerne medbringes 
Der bliver forårstur til SOK i Karup. 
Møde for nye medlemmer: er andre medlemmer velkomne ? Det er bestyrelsen, der holder det 
Vinterprogrammet blev godkendt med applaus 
 

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

Husbestyrer Linda Mortensen modtog genvalg – valgt med applaus 
Sekretær Dorte Carøe modtog genvalg – valgt med applaus 
Fartøjsinspektør Karsten Jørgensen modtog ikke genvalg – Jan skitserede fartøjsinspektøropgaven og 
foreslog Mogens Kronborg Larsen på bestyrelsens vegne 
Mogens præsenterede sig selv og blev valgt med applaus. 
 
Der var derefter en pause på 15 minutter 



 
Ad 7: Eventuelt 
 

Jan Stage fortalte, at Per Havnefoged havde sagt op – det er ikke let at have 680 arbejdsgivere. SL er 
uenig i dårlig adfærd med bebrejdelser i stedet for ros – Per fik en gammel rom. 
 
Jag Stage takkede ligeledes Karsten for indsatsen som fartøjsinspektør ” Ordnung muss sein” – det er 
herligt med orden. Karsten fik ligeledes en gammel rom. 

 
Medlemsundersøgelsen blandt 280  medlemmer havde 104 besvaret – det er flot. 
Ud fra kommentarerne i medlemsundersøgelsen synes der at være en misforståelse, som blev 
korrigeret: Medlemmer af SL har adgang til følgende faciliteter i Skudehavnen: Sekskanten, Toilet/Bad, 
Grillpladser og Legeplads. 
Herefter udspandt der sig en snak om faciliteter i Skudehavnen kontra Vestre Bådehavn. 
Spørgsmålet er om vi skal have et større klubhus eller et klubhus i Skudehavnen. 
Peter F Nielsen mente, at vi skulle udbygge klubhuset – helt ned til vandet 
Christina Pless: Byg stort i Skudehavnen og bibehold nuværende klubhus 
Bente Lyng: Dejligt klubhus – hvorfor ikke bygge til 
Søren: koncentrer Jer om ”hovedklubhuset” 
Kaj Bach: SL hører til i Vestre Bådehavn – livet er her – faciliteterne skal muligvis forbedres i 
Skudehavnen, men der er ingen bedre beliggenhed end vores nuværende 
Lars: Hvad med et fælleshus med VB, hvor der kan holdes fester. Sekskanten kan sammenlignes med 
et busskur. 
Lilja: Det er ikke hensigtsmæssigt socialt at have 2 klubhuse. Udvid i Vestre Bådehavn 
Christina: ved 2 klubhuse kan man evt holde kurser i det ene og være sociale i det andet 
Hanne: hvor tit er det, vi ikke kan være her ? 
 
Thomas nævnte sejlads og kurser og henviste til Facebook  
 
Karsten: husk mærkning af stativer – labels og tuscher ligger i vindueskarmen. 
Tildeling af pladser syd for toiletbygning går ikke efter medlemsnummer. Nu står de største både med 
stabelstativer der. Umærkede stativer bliver skrottede. 
Brian: husk navnesedler på mast og bom i masteskuret 
 
Knud: Hvordan kan vi være mere imødekommende 
Kaj: nye bliver taget venligt imod 
Lars: der er forskel på medlemmer fra Skudehavnen og Vestre Bådehavn 
Christina: det er fint med nyhedsbreve 
Peter: vi kunne evt holde fælles grillarrangement i Skudehavnen 
Michael: jeg synes, jeg er taget godt imod 
Kaj: vi har jo også mentorordningen – se hjemmesiden 
Dorte nævnte kommunikationsdelen af medlemsundersøgelsen. 
 
Stabelstativer: skal alle have stabelstativer? Det er på frivillig basis, men træstativer bliver udfaset 
 
Kaj Østergaard efterlyste medlemmer til aktivitetsudvalget. 
 
Jan Stage: klubben har fået doneret en Albin Alpha 
Skal vi bruge klippekortsmodellen til udlejning – eller indføre Bugten-modellen med 16 medlemmer, 
der vedligeholder og sejler båden? 
Christina: hvad med at samarbejde med ungdomsklubberne i området ? 
Preben: Bugten-modellen virker smart 
Bente: kombination af de 2 
Lars Has: forbeholdt Sejlerskolen 
Ole G: Sejlerskolen køber en andel i den 



Karsten: pigesejlads 
Per: Hvem skal vedligeholde båden 
Tag fat i bestyrelsen omkring Bugten-modellen 
 
Thomas: vi har pt 21 elever på Sejlerskolen – i 2020 er der 14 nye 1-års-elever 
J70: der har været gode prøvesejladser – der er 3 faste hold pt – 18 deltagere i 2020 
Tak til instruktørerne. 
Thomas modtager emner til sejladsudvalg ( J 70 ) 
Lars Hedegaard: havde ikke regnet med at det skulle koste ekstra i aktivitetstillæg 
 
Kl 2030 takkede Brian Lilholt for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 
 
Der blev udråbt et 3-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget. 
 
 
 
 

       
 
 
 

Brian Lilholt, dirigent  Dorte Carøe, referent  

 


