
 

SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN 
 
 Referat af efterårsgeneralforsamlingen 29.10.2020 
 
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 29  medlemmer og 6 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. 

  
Ad 2: Forhandlingsprotokollen 

Forhandlingsprotokollen = alle referater siden sidste efterårsgeneralforsamling havde været fremlagt i 
klubhuset og var rettidigt lagt frem. 
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 for første gang i 14 år foreslås kontingentet sat op til 800 kr for aktive 
og 400 kr for passive medlemmer. 
Det skyldes dels, at vi har ansat bogholder Lars Vinther – vi skal have nyt 
regnskabs/administrationssystem og vi vil gerne udvide klubhuset. 
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget ved håndsoprækning. 

 
Ad 4: Indkomne forslag. 

Forslag 1 – fordeling af liggepladser. 
Jan Stage uddybede forslaget 
Der blev spurgt om, hvorfor der var 2 forslag – og det var fordi der var forskellige holdninger i 
bestyrelsen. 
Forudsigeligheden ved at købe båd er vigtig, så derfor 2 forskellige ventelister. 
Forslaget med fordeling af liggepladser efter anciennitet indtil 15/4 og derefter dato for betaling af 
indskud og kontingent blev vedtaget med 23 stemmer 
 
Forslag 2 – prioritering af projekter ( bad og toiletfaciliteter og tilbygning til klubhuset ) 
Vedrørende midlertidige toiletter i Skudehavnen er der fulgt op på dykkerklubbens område. 
Hvor lang tid gælder den midlertidige løsning med toiletter ? Det vides ikke endnu. 
Hvordan er gæstesejlere fordelt: stor overvægt i VBH 
Der blev spurgt til planer om ”Fjordhuse” klubhus på Nokken i Skudehavnen – der bliver intet byggeri i 
Skudehavnen uden godkendelse i ANF og der har ikke hidtil været præsenteret et forslag. 
Der blev spurgt til tidsperspektiv for udvidelse af klubhuset – det er ikke realistisk før 2022. 
Forslagets tekst blev ændret til at bestyrelsen bemyndiges til at” arbejde med” i stedet for ”etablere” 
faciliteterne. 



Der kan etableres midlertidige toiletter i Skudehavnen, men udvidelse af klubhus og permanente 
toiletter og baderum i Skudehavnen skal på en generalforsamling inden igangsætning. 
Forslaget blev derefter vedtaget med ovennævnte ændringer. 
 
Forslag fra Fam Pless blev gennemgået. 
1. er vi i gang med 
2. der bliver kun etableret noget på Nokken fælles med VB 
3. det hænger ikke sammen areal-mæssigt 
4. der skal kloakeres, og det koster 
5. kommunen er blevet spurgt og har sat nej 
6. er i gang 
 
Efter drøftelse af de forskellige punkter, blev forslagene trukket tilbage – og der var enighed om, at 
der skal arbejdes på at undersøge behovet for en sejlerstue/mødelokaler i Skudehavnen til 
forårsgeneralforsamlingen 2021 
Dette gør Christina Pless og Knud Suhr. 
 
Efter en pause på 10 minutter blev genralforsamlingen genoptaget kl 1945 

 
Ad 5: Drøftelse af vinterprogram 

Kaj Østergaard gennemgik vinteraktivitetsplanen.  Han opfordrede til større deltagelse også fra 
Skudehavnen i arrangementerne. 
Vinterprogrammet blev godkendt med applaus 
 

Ad 6 a: Valg af formand 
 Intet – da formand vælges i ulige år 
  
Ad 6 b: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Sejladsleder Thomas Jørgensen modtog genvalg – valgt med applaus 
Kasserer Knud Suhr modtog genvalg – valgt med applaus 
Aktivitetsleder Kaj Østergård modtog ikke genvalg – bestyrelsen foreslog Marianne Leere, der blev 
valgt med applaus. 
 

Ad 7: Eventuelt 
 

Per Jørgensen ( Skovsav ) takkede Jan for arbejdet med at skaffe sponsorindtægter. 
 
Trine Stage efterlyste instruktører til sejlerskolen – det drejer sig om 2 timer/uge i maj/juni og 
aug/sep. 
 
Der var 2 der meldte sig til masteudvalget. 
 
Kaj Østergaard blev takket for sin indsats i bestyrelsen og fik en god flaske rom. 
 
Kl 2005 takkede Jan Stage for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet 
( vi skulle være ude kl 2030 ) 
 
Der blev udråbt et 3-foldigt leve for Sejlklubben Limfjorden og klubsangen blev sunget. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Haraldslund grundet Corona-situationen med  

 Mundbind og tidspres – men vi nåede det hele 
 
 

   
 



 
 

Brian Lilholt, dirigent  Dorte Carøe, referent  


