
SKB Generalforsamling 28. marts 2022, referat 

1. Valg af dirigent og referent 

o Kurt Palmkvist valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt 

rettidigt og lovligt 

o Mikkel Schiøtz blev valgt som referent 

o 53 fremmødte plus en fuldmagt, totalt 54  

2. Bestyrelsens beretning 

o Se bilag 

o Beretningen blev godkendt 

3. Regnskab og budget 

o Mikkel fremlagde regnskab og budget. 

o Der blev spurgt til en forskel i overskuddet på 62.000 (indkaldelsen) vs 65.000 

(præsentationen). Forskellen skyldes en rettelse (vedr speedbådskørekort) og Mikkel havde 

fejlagtigt ikke brugt den endelige version af tallene. Tallene på hjemmesiden (som der blev 

refereret til i indkaldelsen) er de korrekte og dem der blev stemt om. 

o Der budgettereres med en lille underskud (45000, heraf 35.000 til indkøb af el-motorer til 

sejlerskolens to både), men traditionelt har vi realiseret et pænere resultat end 

budgetteret, så bestyrelsen er optimistisk. 

o Gitte Møller: Der blev spurgt til om der var søgt midler til påhængsmotorerne, nu hvor 

sejlerskolen, lidt usædvanligt, har søgt klubben om et tilskud. Sverre svarede at sejlerskole 

søgte på livet løs; også til sejl, men det ville nok ikke kunne dække udgifterne til motorerne. 

o Axel Bøggild: Tilbød sin hjælp til at skrive ansøgninger til el-motorerne (til sejlerskolen) 

o Gitte Møller: Der blev spurgt til vinterbaderne. Bestyrelsen forklarede at vi sælger strøm til 

vinterbaderne og målet er at det går lige op, så SKB ikke betaler for noget. Forklaret at 

budgettet går lige op, de betaler for den strøm de bruger. Og SKB har intet ejerforhold 

længere i saunaerne og disse bruges kun af vinterbaderne. 

4. Kontingent og indskud 

o Uændrede kontingenter. 

5. Indkomne forslag 

o Forslag A: bemyndigelse til indmelding i DGI 

▪ Diskussion om forslaget. Opsummeringen er: Bestyrelsen skal kigge efter nye 

principper for administrationen (som Gitte Lund varetager for nuværende). Alle 

muligheder skal undersøges. Men hvis det viser sig at DGI er den billigste løsning 

kræver det generalforsamlingens godkendelse at anvende den, idet vedtægterne 

kræver godkendelse for at indmelde i en landsdækkende organisation. 

▪ Bestyrelsen fremlagde at alle muligheder undersøges. Herunder brug af 

havnekontoret, brug af medlemmer med regnskabserfaring, brug af andre eksterne 

firmaer. Men hvis valget ender med at DGI løsningen er den optimale set i forhold 

til pris og ydelse vil bestyrelsen gerne have lov til at vælge den. Og i prisen indgår 

kontingentet (for nuværende 8.000 ca per år) 

▪ Forslag: Brug havnekontoret. Bruge / finde klubmedlemmer som kan hjælpe. 

Bestyrelsen undersøger begge disse muligheder. 

▪ Forslaget blev vedtaget ved almindelig afstemning. 

 



o Forslag B: Anmodning til havnebestyrelsen 

▪ Selv om forslaget ikke direkte har med SKB at gøre fremlagde dirigenten at man 

kunne stemme om at indgive resultatet af afstemningen til havnebestyrelsen. 

▪ René fremlagde forslag b: René mener det giver store problemer for 

klubmedlemmerne med vejen over Hejren samt den økonomiske byrde. Og at 

havnens plan er lavet i ly af Corona situationen. Desuden fremlagde René at vejens 

placering forbi klubben og Hejren vil genere unødigt. Det økonomiske aspekt blev 

også diskuteret, hvorvidt SKB medlemmerne skal være med til at finansiere det 

som havnen skal betale.  

▪ Axel Bøggild: Havnen er bygget af og for sejlere, og udgifterne skal holdes lavt. 

Desuden skal der tænkes sammen med udbygningen af strandparken. Desuden 

tvivlsomt om økonomien holder. Samt fare for voldsom kørende trafik af 

badegæster. 

▪ Bjarke Christensen (i SKB bestyrelsen samt formand for havnens bestyrelse): Denne 

debat hører til på havnens generalforsamling hvor bådpladsejerne sidder. Men de 

to indlæg før indeholder faktuelle fejl. Indtil videre er det et ide-katalog, der vil 

komme masser af diskussioner og møder om det, det er ikke designet færdigt og 

økonomien er ikke afklaret endnu. Der er en havnebestyrelse som eventuelt vil 

noget andet end dengang havnen blev grundlagt. Hvis SKB ikke mener jeg (Bjarke) 

repræsenterer SKB så kan man undlade at genvælge mig, eller stemme om et 

mistillidsvotum. Jeg vil selvfølgelig tage holdningerne med til 

havnebestyrelsesmøderne. I praksis er der god tid til drøftelser for kommunen kan 

alligevel, i praksis, nok tidligst bevilge penge ved næste valgkamp om 3-3,5 år. 

▪ Kurt præciserede: Forslaget går på at anmode havnebestyrelsen om at planerne 

ikke omfatter en vej. 

▪ Axel: Du (Bjarke) er valgt af SKB og skal dermed følge generalforsamlingens 

beslutning. 

▪ Torben Bergenhagen: Det vil ærgre mig hvis vi stemmer mod at etablere øen på 

denne måde så øen risikerer at ende som en del af strandparken i stedet for 

havnen. Og vi ønsker at få flyttet vinterbaderne så de kan få mere plads og ikke bo 

klods op ad ungdomshuset på Hejren. 

▪ Yderligere debat og kommentarer. Kommentar fra Michael Birk som også er i  

havnebestyrelsen: det er ærgerligt at selv om forslagene til udviklingen er i ide-

fasen så skydes det allerede ned. Kommentarer fra andre om at en af fordelene 

med en bro fra Hejren er at det er Hejren som udvides, hvilket vil være en kæmpe 

fordel for SKB og Hejren 

▪ Bjarke ang. finansiering: Hvis det bliver til noget, så er årsagen til at der kan komme 

en udgift for bådejere blandt andet at øen også vil bruges til at udvide pladsen til 

vinteropbevaring. Og at med vejen fra Hejren vil kørsel af både til vinteropbevaring 

ikke kræve kørsel ud over offentlig vej og parkeringsarealer. 

▪ Der var enighed om at der ønskes flere debatter og møder om havneudviklingen, 

Bjarke bekræftede dette, og havde det ikke været for Corona havde der allerede 

været mere end det har været tilfældet. 

▪ Afstemning (skriftlig): Stemmeseddel 1 er del 1 (”etablering af dykanden ikke må 

omfatte en vej der føres ind over Hejren”) Ja eller Nej til forslaget). Stemmeseddel 

2 er del 2 (”projekt ikke må koste sejlerne på Hejren en eneste krone”) 



▪ RESULTAT:  

• Punkt 1 (vejen): Ja: 11, Nej: 20, Blank: 19 (totalt 50) 

• Punkt 2 (økonomien): Ja: 17, Nej: 18, Blank: 14 (totalt 49) 

• Selvom forslagene blev stemt ned forelægger SKB resultatet for 

havneformanden på årets formandsmøde i april måned. 

 

6. Valg af formand (kun ulige årstal, ikke på valg i år) 

 

7. Valg af kasserer på lige årstal 

o Søren Schwartzkopf modtager ikke genvalg. Bestyrelsen takker for hans arbejde. 

o Stig Petersen er valgt med ovationer. 

 

8. Valg af bestyrelse  

o Valg af afløser for Stig Petersen. Bestyrelsen foreslår Peter Toft, valgt med ovationer. 

Valget gælder for et år (dvs genvalg ulige år) 

o Leif Ulriksen genopstiller. Genvalgt med ovationer. 

o Carsten Bernfeld genopstiller. Genvalgt med ovationer. 

o Bjarke Christensen genopstiller. Genvalgt med ovationer. 

o Mikkel Schiøtz trak sig da han skal på langfart. I stedet opstiller Anders Stendevad som 

tilbød sin viden om økonomi og erfaring i foreningsarbejde. Anders blev valgt med stående 

ovationer 

9. Valg af revisor 

o Ken Seitzberg genopstiller. Valgt. 

o Kirsten Jensen genopstiller ikke. Jens Skovsø Villumsen blev valgt. 

o Iris Gunia Schiøtz (suppleant) genopstiller ikke. Keld Jakobsen blev valgt 

10. Valg af repræsentant til havnebestyrelsen 

o Carsten Seest genopstiller som suppleant. Carsten blev genvalgt 

11. Valg af udvalg. 

o Udvalgene konstituerer sig selv. 

12. Eventuelt 

o Varme i klubhuset (Carsten). Hvorfor kan man ikke få tændt for varmen i klubhuset. 

▪ Leif: Der skrues altid op på opfordring. Varmen skrues op om formiddagen og ned 

igen om aftenen automatisk. 

▪ Diskussion generelt om varmen. Og el-priser. Og om varmepumpen rengøres 

regelmæssigt. Og forslag om at opstille en ekstra varmepumpe i den anden ende af 

rummet for at fordele varmen bedre. 

▪ Der henstilles til bestyrelsen at vi sørger for ikke at fryse men samtidig sparer på 

elregningen. 

o Spejdernes lejr 2022. 

▪ Sidste uge i juli (uge 30) kommer op mod 500 søspejdere om dagen. Klubhuset og 

ungdomsafdelingen vil blive brugt af de voksne frivillige, måske op mod 50 frivillige 

til morgen og frokost. Og der vil være søspejderbåde og campingvogne og 

eventuelt toiletvogne. Der skal som udgangspunkt ikke stilles med SKB frivillige, 

men formodentlig vil der være et SKB medlem tilstede til at afklare spørgsmål og 

andet, men ingen frivillig indsats er nødvendig herfra.  



▪ Indlæg fra flere spejdere blandt medlemmerne om at vi ikke bør være bekymrede 

for udstyr, klubhus eller andet.  

▪ Men hvis vi kan skaffe frivillige vil vi gerne lave salg af slik mm til de unge for at 

tjene penge. 

▪ Peter Toft: Opfordring til at hvis nogen har RIB / joller der kan udlånes/udlejes vil 

spejderne være taknemmelige. 

o Vild med vand gennemføres 11. juni. SKB har fællesudvalgsmøde i starten af April hvor 

detaljerne gennemgås, men det forventes at SKB deltager ligesom før Corona.  

o Spørgsmål om status på ombygning af klubhus. Jesper: Der er i gang med at blive indhentet 

tilbud til kvist, og SKB medlemmer vil selv stå for indvendigt arbejde. Arkitekttegningerne 

er færdige. Der vil komme meldinger ud med opfordring til frivillige. 

 


