SEJLKLUBBEN LIMFJORDEN
Referat af forårsgeneralforsamlingen 21.06.2021 ( forsinket grundet Corona )
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Drøftelse af sommerprogram.
Valg af revisor og revisorsuppleant (på ulige årstal)
Eventuelt.

Jan Stage bød velkommen – der var 21 medlemmer og 6 bestyrelsesmedlemmer til stede.
Ad 1:

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Brian Lilholt, og han blev valgt med applaus
Han takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

Ad 2:

Bestyrelsens beretning ( v/ formand Jan Stage )
Medlemmer og gæster
Medlemstal (aktive)
2012: 179 medlemmer, 10% kvinder og 43% 60+
2016: 221 medlmmer, 17% kvinder og 49% 60+
2019: 262 medlmmer, 16% kvinderog 46% 60+ (fremgang på 10 år på 42%)
2020: 291 medlemmer, 20% kvinderog 45% 60+ (fremgang på 1 år på 13%)
Gæstesejlere
2018 og 2019: samlet indtægt 145.000 (havnefoged til daglig opkrævning, betydelig
udgift til løn – 492.000 i 2019, vores andel 30%)
2020: BEAS-systemet til opkrævning, gratis el
1070 overnatninger, 2/3 FH og 1/3 andre, samlet indtægt 115.000 incl. moms
(frivillige opkrævere samt enkelte dage med betalt havnefoged)
2021: Tallykey trådløst system med betaling for el og frivillig for bad
Antal overnatninger ser allerede ud til at stige, sidste år t.o.m. juni 66 gæster; i år
t.o.m. i dag 80 (21% mere end 2020) (frivillige opkrævere)
Faciliteter
Bådpladser
o 187 pladser (vi fik 20 tilbage fra VB, 6 nye), ca. 2/3 i VBH og 1/3 i SKH
o Belægning: cirka 10 ledige pladser (nogle regulære, andre små der er vanskelige at udleje)
o Pladsleje 200 kr. pr. m2 båd
Stabelstativer: vi har købt i 2019 og 2020, i alt 26. Vi fortsætter med det (og køber dem, der er
nødvendige)
Toiletter og bad
o Aftale med VB i SKH.
o Toilet/bad vogn i VBH i juli
Bådhus
o Etableret til klubbåde og medlemmer
o Klubbens både blev klargjort i år
o 2 ugers udlejning – I må meget gerne begynde at bruge det, pris 600 kr. pr. uge
Havnekontor i ANF’s kontor ved roklubberne, hvor vores bogholder, Lars V. sidder en dag om ugen

Aktiviteter
Kapsejladser
o 3 træningssejladser
o Den sidste af disse var også singlehand
o Snapsecup med 12 både
Sejlerskole
o 2 H-både som vi købte for 6-7 år siden
o 21 elever
o 10 instruktører
o Certificeret af DS som den eneste i Nordjylland
J/70
o Fra 1 til 2 både i 2020
o Fik startet 6 hold op i alle aldersklasser over cirka 20 år; i alt 84 deltagere (sejlere og
instruktører)
o Nyt hold i år: Youngsters (13-23)
o Skulle have holdt 2 stævner inde foran Musikkens Hus i juni måned, men de blev aflyst –
er lige blevet afholdt for 2021
Turhold
o Fik båden doneret af et ældre medlem (Albin Alpha, velsejlende 29 fods båd)
o Taskesejlads
o Der var 4 som brugte den i 2020
Fester
o Ikke så mange som vi plejer; vi har fortolket corona-reglerne liberalt, men en del blev
aflyst. Afriggerfesten blev dog afholdt.
Frivillige
Faste opgaver: Bestyrelse, aktivitetsudvalg, kapsejladsdommere, instruktører på Sejlerskole og
J/70 hold, Ren havn, opkrævning af gæstesejlere, klargøring og vedligeholdelse af klubbåde,
standermast, havnefogedfunktion, rengøringsdag, husudvalg
Enkeltopgaver: Nedtagning og opsætning af el-standere, Rengøring af broer, Bådhus,
o Eksempel: på Bådhuset sparede vi 52.000 ved selv at male og sætte en del af
beklædningen op
Sund kultur, i stedet for at vi sidder ned og venter på, at nogen gør det for os
Så meld jer meget gerne – I kan altid kontakte os
Det kommende år
Få driften af havnen helt på plads
Etablere permanent adgang til toilet- og badefaciliteter i VBH og SKH for medlemmer og
gæstesejlere.
Skaffe finansiering af udbygning af klubhuset og søge tilladelse til at bygge det.
Fortsætte udviklingen af Sejlerskolen og skaffe flere instruktører.
Fortsætte udviklingen af J/70-afdelingen og få flere bådførere.
Der blev stillet spørgsmål ved prioriteringsrækkefølgen af toiletter/bygninger.
Medlemmer på Nørrebro føler sig stedmoderligt behandlet.
SL’s medlemmer føler sig ikke velkomne ved toiletterne.
På efterårsgeneralforsamlingen vedtog vi, at vi først laver midlertidig løsning på toilet/bad i SKH,
derefter udvidelse af klubhus i VBH og endelig permanent toilet/bad i SKH
Midlertidig løsning med toilet/bad for SKH er gennemført for 2021.
Da Nørrebro blev etableret betalte SL et beløb for at benytte faciliteterne i Skudehavnen – er det
anfægtet over for VB?

Så skal vi trække dem i retten – skal vi bruge penge på det ?
Hvad er behovet for faciliteter i Skudehavnen?
Der har været afholdt bromøde – og medlemmerne på Nørrebro vil gerne have et sted at være.
Beretningen blev herefter godkendt med 17 stemmer for – 1 imod og 3 hverken for eller imod
Ekstra:
Vi har mange instruktører, som er den vigtigste forudsætning for, at vi kan køre Sejlerskole og
J/70-sejlads på det niveau vi gør. Og vi er meget glade for dem alle sammen.
Vi havde i starten af sidste år mulighed for at indstille en ung leder, og det gjorde vi.
Idrætslederpris til Mathias.
For at provokere lidt indstillede vi også en ældre leder, som har været med i mange år. Og til
vores overraskelse fik vi en pris til ham i slutningen af 2020. Ole Gammelmark modtog et diplom.
Ad 3:

Regnskab og budget
Bogholder Lars Vinther gennemgik regnskab og budget.
Dette blev enstemmigt vedtaget

Der blev holdt et kvarters pause

Ad 4:

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5:

Drøftelse af sommerprogram
Marianne Leere gennemgik sommeraktivitetsplanen. Mange arrangementer er afholdt.
Thomas Jørgensen gennemgik sejladsprogrammet.
Sommerprogrammet blev godkendt

Ad 6:

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Brian Lilholt var på valg og blev genvalgt
Revisorsuppleant Lars Gelsing var på valg og blev genvalgt ( in absentia )

Ad 7:

Eventuelt
Jan Stage gennemgik ANF’s regnskab. Det kan ses på www.anf-adm.dk .
ANF er Aalborg-klubbernes fælles driftsorganisation.
ANF har afsluttet sit 29. regnskabsår med en meget fornuftig økonomi. Opsparing på cirka 2,9 mio.
kroner, og større arbejder planlagt 5-6 år frem i tiden. Målet er en opsparing på 2-2,5 mio. svarende til
et års omsætning.
Blokleje fastholdes igen i år.
Vi har et godt samarbejde på et passende niveau.
Jan Stage viste tegninger over en udvidelse af klubhuset – det vil koste ca 1,75 mio.
Reaktionen var, at det så godt ud, så det bliver der arbejdet videre med. ( bilag )

Der var tak til bestyrelsen.
Der blev spurgt, om det var en ide, at SL flytter i Skudehavnen?
Der bliver arbejdet for et sted at være for vores medlemmer i Skudehavnen – det behøver ikke være
fancy. Vi kan evt hæve dommerhuset og lave en pavillon nedenunder.
Der blev efterlyst ankerbøjer – blandt andet ved Fruensholm – ANF har bestilt udlægning ved dykker.

Brian Lilholt takkede 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

