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Der var 52 fremmødte deltagere. Heraf 2 med fuldmagter fra andre. I alt stemmer til stede var 54. 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
Ole Thye blev foreslået som dirigent og valgt. Ole takkede derefter for valget og konstaterede at 
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og beslutningsdygtig. 

 
2.  Bestyrelsens beretning 
Michael Fougt gennemgik årets beretning, og den blev godkendt. Det blev især bemærket at vi fortsat oplever en 
medlemstilgang i klubben og i klubkontingenter. Beretningen vedlægges som bilag 1. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 
Kasserer Frank Vogensen meddelte, at det revisorpåtegnede regnskab med diverse kommentarer og forklaringer var 
fremsendt til alle medlemmer forud for generalforsamlingen. Desuden blev regnskabet fremvist på projektor. 
Resultat af driften var DKK 42.490 i plus holdt op imod et budgetteret underskud på 1.725 kr.  Balancen udviste DKK 
581.116 med en egenkapital på DKK 555.466. De væsentlige afvigelser fra budgettet for 2016 blev kort gennemgået 
og diverse spørgsmål besvaret.  
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 
Forslag 1, fra bestyrelsen: forslag til ændring af paragraf 8 – at eliminere kravet om annoncering af 
generalforsamlingen i lokal uge/dagspresse.  Da klubben opfylder de øvrige vedtægter om publicering af indkaldelse 
til generalforsamling samt publicering af dagsorden, indkomne forlag, regnskab og budget via mail til alle 
medlemmer og på hjemmesiden, synes denne udgift overflødig.  
Afstemning: vedtægtsændring kræver 2/3 deles stemmer for forslaget. Der var overvældende flertal for forslaget. 
Forslaget er hermed vedtaget. 
 
Forslag 2, fra Torben Grønbech:  et forslag til ændring af paragraf 9 og paragraf 12 om valg til bestyrelsen, dens 
konstituering og beslutningsdygtighed. Begrundelserne for forslaget blev frembragt af anden deltager og via 
fuldmagt, da Torben desværre selv var forhindret i at deltage. Formand Michael Fougt kommenterer forslaget med 
de observerede erfaringer gennem de seneste års arbejde i bestyrelsen, som peger på et godt samarbejde med 
Havnen, et bredt samarbejde med alle udvalgsformænd/kvinder, og andre klubber rundt omkring på havnen. Han 
påpeger desuden den kvalitet, at generalforsamlingen vælger et nyt medlem til bestyrelsen med tillid til at 
vedkommende har erfaringer og kompetence til at varetage den specifikke post, der tilvælges. Dette vil ikke 
nødvendigvis være tilfældet hvis bestyrelsen ifølge forslaget, skal konstituere sig selv. 
Afstemning: vedtægtsændring kræver 2/3 deles stemmer for forslaget. Der blev foretaget skriftlig afstemning. Der 
var 17 stemmer for forslaget. Der var 30 stemmer imod forslaget. Der var 5 blanke stemmer. Forslaget gennemføres 
ikke. 
 
5. Budget for 2017 
Budgettet var på forhånd fremsendt til alle medlemmer. Med uændret kontingent lægges der op til et resultat i 2017 
på minus DKK 60.491 i driften. Det skyldes først og fremmest budgetterede omkostninger til omlægning / forhøjelse 
af bro ved mastekranen samt nyt bomanlæg.  
Der blev stillet spørgsmål til udgiften om Rengøring (som omhandler rengøring i klubhuset). Den kommende 
bestyrelse opfordres hermed til at få klarlagt, hvad der ligger i denne kontrakt. 
Forslag: at de poster, hvortil der ydes kommunale tilskud (75%) synliggøres mere i budget og regnskab. 
Afstemning: budgettet blev vedtaget. 
 
 
 
 



 
6. Valg til bestyrelsen 
Formand Michel Fougt er på valg. Modtager ikke genvalg.  
Bestyrelsen indstiller en ny kandidat til formandsposten, Peter Christensen. Peter har gennem foråret 2017 taget 
imod den åbne invitation til alle om at deltage i bestyrelsens møder som en mulighed for stillingtagen til ønsket om 
at overtage hvervet som ny formand.  
Der var ingen andre, der opstillede. Peter Christensen blev valgt til ny formand. 
Sekretær Marianne H. Nielsen er på valg. Modtager genvalg. Ingen andre kandidater stillede op. Marianne blev 
genvalgt.  
Kasserer, Frank Vogensen. Er ikke på valg, men trækker sig af personlig årsag. Da ingen af de nuværende suppleanter 
ønsker / kan indtræde i rollen, skal generalforsamlingen finde en løsning. Frank vil være behjælpelig med 
overdragelse og oplæring til en ny kasserer- en super tak for det. 
Steve Jørgensen stillede op som ny kasserer og blev valgt. 
  
7. Valg af suppleant 
Mette Eriksen, på valg og ønsker ikke genvalg. Frank Vogensen tilbød sig til valg som suppleant og blev vagt. 
(valgt for to år). 
Klaus Rigger fortsætter som suppleant (valgt for to år og derfor ikke på valg). 
 
8. Valg af to revisorer 
Kirsten Rasmussen og Majbritt Hoppe, begge ønsker ikke at fortsætte. En stor tak for deres bidrag og indsats. 
Tidsforbrug skønnes at være ca. 4-5 timer pr. år. Nye kandidater meldte sig: Thor Ebbesen og Uffe Raahede. De er 
begge valgt som nye revisorer. 
 
9. Valg af en revisorsuppleant 
Børge Westergaard, for et år, ønskede at genopstille. Børge blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt 
Michael sender en stor tak til alle de aktive i klubben, og specielt til udvalgsformændene, der skaber en masse gode 
aktiviteter i klubben, og gør bestyrelsens arbejde både fornøjeligt og overkommeligt. Udviklingen i klubben er i høj 
grad baseret på udvalgenes og medlemmernes engagement, og her har alle mulighed for at bidrage og påvirke. Man 
behøver ikke være en del af bestyrelsen for at have denne indflydelse. 
Uffe Raahede: er nyt medlem i klubben sammen med sin hustru. Ønsker at fortælle om sin oplevelse af en fantastisk 
modtagelse i klubben. Men efterlyser mere synlighed af bestyrelsen. 
Hans Henrik Jacobsen: opfordrer den nye bestyrelse til at tænke over hvordan vi udvikler klubben i forhold til flere 
medlemmer i aldersgruppen 25 – 40 år. 
Mette Eriksen: foreslår at etablere en arbejdsgruppe, der tager fat på denne opgave. 
Signe Larsen: fremhæver at det er en del af klubbens vedtægter at arbejde for at fremme sejlsport. 
Jon Jørgensen: efterspørger så meget omtale i lokalpressen, som muligt. 
Frank Vogensen: opfordrer til først og fremmest at benytte hjemmesiden frem for Facebook til deling af viden og 
publicering. Nyheder på hjemmesiden publiceres automatisk også til Facebook. 
Klaus Rigger: fremfører, at der alt i alt er sket en stor udvikling i klubben og dens rammer, siden han for 45 år siden 
var den første formand. 
Ole Thye: efter deltagelse i FTLF aften om sikkerhed har Ole forsøgt at organisere fælles indkøb af redningsbøje. Han 
har kontaktet Havhøkeren som har lovet at vende tilbage med et tilbud. Der vil så komme information på 
hjemmesiden samt e-mail til deltagerne. 
 
Afslutning 
Dirigenten takkede bestyrelsen for det gode arbejde i 2016 og forsamlingen for go ro og orden. 
Klubben bød på kaffe / øl / vand. 
 
 
 
Dato: 10. april 2017 
 
____GODKENDT______                                                                                        _____GODKENDT______ 
Ole Thye, dirigent    Michael Fougt, formand 


