REFERAT generalforsamling
24.10.2015 kl. 14 00
Punkt 1. valg af dirigent
Mads Petersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Punkt 2. formandens beretning
Vi har i sejlklubben EV haft en sæson som har svinget lidt op og ned når man ser på vejret som vi
sejlere går så meget op i og som er så vigtig for vores sport. En kold forsommer hvor varmen ikke
rigtig slog an, efterfuldt af en hæderlig eftersommer. Vi ved det jo godt. Der er fantastiske somre
med højtryksvejr og svage vinde. Men der er også somre der er præget lavtryk og blæst fra vest.
Alligevel er det nu mit indtryk at de fleste syntes det har været en ok sæson.
Den blæsende kolde forsommer, var desværre også årsag til at vi kun kunne gennemføre
sejladser om lørdagen til vores OK jolle stævne d. 16-17 Maj. Søndagen var for blæsende og der
var enighed iblandt sejlerne om at droppe sejladserne. Synd for dem der havde taget turen helt fra
Sjælland for at deltage i et weekend stævne. Der var dog stor ros til arrangementet og Bo Petersen
holdt som nogen måske husker en glimrende takketale til alle der bidrog til at skabe et godt
stævne. Måske stævnet ikke blev den store succes på Vigen for sejlerne, men for klubben endte
det med et rigtig flot økonomisk resultat, som vi kommer lidt mere ind på ved gennemgang af
regnskabet. Næste stævne bliver et folkebåds DM i 2017. Vi vil som ved H-bådstævnet her igen
prøve at inddrage byen til dette arrangement og vi har bl.a. talt om at få et samarbejde op at køre
med fregatten omkring en udstilling om denne klassiske båd som så mange danske sejlere har et
forhold til.
Ellers er der jo sæsonen igennem blevet sejlet kapsejlads for kølbådene om tirsdagen med lidt
svingende deltagelse. Nogen skifter jo båd og andre job, og alt sammen resulterer det i at det kan
svinge lidt op og ned i deltagerantallet. De sædvanlige ture til Tunø i klubregi er det også blevet til.
Ok jollerne træner stadig ( Sejlet i kaløvig ) og vi glæder os over EN ny sejler i klubben i denne
klasse. På ungdomssiden er der faktisk positiv ud….kommer Martin mere ind på i beretning om
ungdom.
Se når det går løs derude på vandet, så bliver man jo grebet af fighten og der kan måske
indimellem lyde nogle udbrud og tilråb i mærkerundingernes hede…. Sådan er det, det er en del af
gamet. Indimellem oplever man desværre at små uoverensstemmelser vokser sig til voldsomme
diskussioner…….. Jeg tror nu det er vigtigt at vi husker på at sejlsport i Ebeltoft Vig er en hobby…..
det er noget vi hygger os med og som vi slapper af med. Sejlklubben Ebeltoft Vig skal være et rart
fristed….for alle…..ja der kan opstå uenigheder og også uretfærdigheder indimellem……det gør
der alle steder. Men lader jeg da min vrede ødelægge hvad der skulle være en hyggelig aften i
klubben. Tænk over dit bidrag til den gode stemning…. Er jeg med til at tale humøret i klubben
OP….eller NED…?
Et andet evigt diskussionsemne i klubben er tilknytningen af de gaster man benytter om tirsdagen.
Ordlyden i vores vedtægter lyder ” Det er klubbens målsætning at faste gaster tilknyttes med et
medlemskab”
Vi valgte i sin tid denne meget bøjelige formulering fordi vi ikke ville sætte tal på hvor mange gange
man kunne have sin bror fra Viborg, en god ven der var på ferie eller en arbejdskammerat med
som gast uden at vedkommende var medlem og fordi vi antog at de deltagene bådejere selv var i
stand til at efterleve den målsætning vi har om at faste gaster er medlemmer af klubben. Betyder
det at man kan have den samme faste gast med som deltager hver tirsdag år efter år uden nogen

form for interesse i at melde sig ind i klubben. NEJ, det mener vi ikke er rimeligt og vi mener heller
ikke det ligger inden for klubbens målsætning. Vi vil helst forsætte med den formulering vi har
nu…..så som man siger….få det nu fikset....
Se vi havde i 2013 vores H-bådsstævne, det første i en 5 års plan. Stævnet blev efterfulgt af
Okèrne her i 2015, som var en erstatning for Dragestævnet. Dragerne havde vi store planer med
og planen var jo et DM i 15 og et stort stævne i 2018. Som i måske har fulgt med i sejlsports
medierne så har Dragerne igen trukket stikket til et stort stævne der var pålanlagt i Hornbæk. Vi
mener simpelthen ikke de er troværdige samarbejdspartnere, så vi ønsker ikke at være en del af
deres show længere. Nu går jeg jo af som formand, men bestyrelsen og forhåbentligt også den
nye formand vil arbejde for at vi får et nyt stævne i 2018 og dermed fastholder Sejlklubben som
arrangør af stævner fremover. Det er utrolig skønt at så mange har bidraget med en hjælpende
hånd til stævnerne og derfor har vi også besluttet at vi skal have en hjælperfest først i det nye år.
Jeg indledte med at sige at vi har haft en sæson der har svinget lidt op og ned, hvad vejret angår,
og det kan man også sige omkring arbejdet med at skaffe midler til vores planlagte byggeri. Vi fik
som de fleste er bekendt med en tilkendegivelse fra Lokale og anlægsfonden om 180tkr. Derefter
gik Claus og jeg forventningsfuldt i gang med det møjsommelige arbejde med at søge fondsmidler.
Vi har desværre oplevet at få det ene afslag efter det andet og føler måske at vore projekt
simpelthen er for lille til at tiltrække fondene. I samme åndedrag som vi får afslag fra Nordea,
Realdania tildeles Aarhus Sailing store millionbeløb. I takt med at vi får afslag fra fondene går tiden
jo og Sejlklubbens midler bliver faktisk større og større. Derfor valgte vi i bestyrelsen for et par
måneder siden at revurdere hele byggeprojektet. Hvad koster det egentlig…? Og har vi råd til
det..? Ja det mener vi faktisk vi har, under visse forudsætninger og det vil Claus komme ind på om
lidt. …men kort fortalt så har sejlklubben 300tkr. Stående på en konto der er uden for den daglige
drift og har fået tilsagn om 180tkr. Fra Lokale og Anlægsfonden.
Status for Sejlklubben og byggeprojektet er altså følgende :
480tkr. Til rådighed. En frisk byggetilladelse, Et stabilt medlemstal der er let stigende ……og ikke
mindst et 50 års jubilæum i 2016. ……skal vi ikke bruge dette år til at bygge og indvie vores nye
tilbygning..? det vil kræve at medlemmerne bakker op og siger ”GO” ved en afstemning i dag og at
vi få nedsat et byggeudvalg der skal lede slagets gang .….. Er du klar….? Bestyrelsen er.
Efter beretningen var en del meningsudvekslinger om problemet med gaster uden medlemsskab
Punkt 3 Beretning fra ungdomsafdelingen og udvalg

Ungdom.
Martin Sundberg kunne fortælle at vi i ungdomsafdelingen startede i foråret med at præsentere eleverne
der færdes i juniorklubben på vores skole for en optimistjolle vi havde taget med derop der var næsten
ingen interesse for dette og efter den første halvdel af sæssonen var gået var der faktisk ingen elever
tilbage men efter sommerferien kom der gang i sagerne pludselig var der 4 piger der sejlede hver eneste
gang og de er meget ivrige og vil gerne fortsætte til næste år så vi er meget tilfredse med det.
Med hensyn til ynglingene kom de IKKE i vandet i år der var nogle af juniorerne der rykkede for det men
da der ikke blev budt ind på arbejdet med at klargøre dem i foråret blev de på land ve regner dog med at få
glæde af dem i 2016

Kapsejlads:
Beretning fra Kapsejladsudvalget 2015 ved Kaj Larsen

Vi startede sæsonen med et intromøde den 28. april, hvor der blev givet information om regler,
baner og løbsindeling. 18 både blev inddelt i 3 løb med 2 forskellige starttidspunkter.
Vi planlagde 18 sejladser, hvoraf kun en blev aflyst p.g.a. for meget vind.
Hjelm rundt blev afholdt sidst i maj med deltagelse af 13 både fordelt i 2 løb. Vindere blev Søren
Kjerulf i Triss Magnum og Claus Deichgræber i Ylva.Vigen rundt blev afholdt med 6 både i 1 løb
med vinder Claus Diechgræber. Til Tunø Ræs var vi 12 både og vinder blev Birthe og Kaj i
Scankap 99. Præmierne var sponsoreret af Lindberg Sport. Om aftenen var vi 48 sejlere i
pragtfuldt solskinsvejr, der hyggede og grillede til langt ud på natten.
Resultaterne af tirsdagssejladserne blev 1. løb Søren Kjerulf i Triss Magnum, 3. løb Kaj Larsen i
Scankap 99, 4. løb Erik Jakobsen i Mamba 31. Vandrepokalerne og præmierne blev uddelt under
en kanon afslutningfest lørdag den 3. okt, som varede til langt ud på aftenen
Samme dag sejlede vi om formiddagen en afslutningssejlads med udregnet respidt i forvejen med
deltagelse af 12 både, hvor Finn Fink i Sirena 44 suverent blev nr. 1. I øvrigt var det Finns første
sejr og hans bemærkning endelig en sejr var ikke til at skyde igennem.
Selvom vejret ikke har været alt for godt har det været en rigtig god kapsejladssæson og vi må
håbe det bliver ligeså godt til næste år med højere temperaturer og mere solskin.

Sejlerskolen:
Beretning fra Sejlerskolen 2015 ved Kaj Larsen
Vi startede sæsonen med 5 elever, som hurtigt blev reduceret til 3. Vi har på skift været 4
instruktører. Undervisningen har været hver onsdag fra kl. 18- 22. Vi har undervist i vores egne
både næsten uden skader. Kun Herluf skulle rigtig vise sig en aften ved at lægge til i 10m/sek for
sejl og med vinden ind fra agter, med det resultat at fortøjningerne lavede store brændmærke i
hans hænder. Når der var for meget vind lavede vi knob, sømærker og vigeregler i klubhuset.
Vi sluttede med at sejle ud på Vigen sidst i september og kikkede på fyr og navigationslys i mørke.
Bagefter hyggede vi med pitsa og rødvin i klubhuset.
Det ville være rigtig fint, at have nogle flere elever, så i kan bare komme an, dem der har lyst.
Det koster kun 300 kr. for medlemmer + en bog

Stævne:
Tant og Fjas:
Kristine Sieg meddelte at hun stopper i udvalget så hvis vi fortsat skal have lækkerier ved standerhejs og
stryg må der nye kræfter til.

OK-Joller:

OK-afdelingen kører godt.Der er kommet en enkelt ny sejler til

Vedligehold:
Måler:
Per Sieg og Finn Fink

Punkt 4 Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
Lis Knudsen gennemgik hovedtalene som viste et positivt resultat på kr. 66.645,- for året.
Det blev forklaret at OK-stævnet havde givet et meget flot overskud som kunne dække både tidligere
investeringer samt en endnu ikke afholdt ”hjælperfest”.Regnskabet blev herefter godkendt.
Punkt 5 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne men bestyrelsen fremlagde forslag til udvidelse af
klubhuset som nævnt i formandsberetningen. Forslaget indebærer at der nedsættes et byggeudvalg som
referer til bestyrelsen og som må bruge kr. 300,000,- af klubbens penge plus de 180.000,- fra LOA Der
blev vist et overslag over hvad det vil koste at opføre råhuset, beløbet ligger indenfor det beløb klubben
råder over så hvis medlemmerne vil lægge en indsats med sekundære opgaver f.eks opsætning af stilads
malearbejde m.m. bør det kunne realiseres.
Efter at forsamlingen havde stillet en del spørgsmål bl.a. til byggetilladelsen og forslag til lokale
fondsansøgninger m.m. blev der stemt om forslaget.
Det foregik ved håndsoprækning der var mange der stemte for og ingen der stemte imod så forslaget blev
vedtaget
Punkt 7 fastsættelse af kontingent.
Der var ingen ønsker om ændring af kontingent.
Punkt 8 Valg af formand.
Ken Zier var på valg og ønskede ikke genvalg. Mads Petersen stillede op uden modkandidater og blev
valgt
Punkt 9 Valg af kasserer.
Kassereren var ikke på valg.
Punkt 10 Valg af leder til ungdomsafdelingen.
Jørgen Lindmann blev genvalgt
Punkt 11 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bo Møller var på valg og ønskede ikke genvalg. Lone Bolter stillede op og blev valgt
Desuden trådte Martin Sundberg også ud selv om han ikke var på valg da han går ind i byggeudvalget.
Jeppe Hougaard der var suppleant træder ind

Punkt 12 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Søren Kjerulf blev genvalgt og Lars Daugaard meldte sig.
Punkt 13 Valg af revisor revisorsuppleant.
Palle Bendix var ikke mødt så Luffe overtager som revisor og Thomas blev meldte sig som
revisorsuppleant.
Punkt 14 Valg af øvrige ledere til ungdomsafdeling.
Punkt 15 Valg af udvalg.
Den reviderede liste over udvalgene ser ud som følger
Ungdom: Jørgen Lindmann og Martin Sundberg
Kapsejlads: Finn Fink, Kaj Larsen, Martin Sundberg, Jørgen Lindmann og Jørgen Knudsen.
Stævne: Ken Zier, og Mads Petersen
Sejlerskole: Kaj Larsen, Finn, René og Ib Sørensen.
Tant og Fjas: Ellen, Marianne og Finn Degnsbjerg
OK-Joller: Per Sørensen og Ken Zier.
Vedligehold: Ib Sørensen, Herluf og Finn Degnsbjerg
Ankerbøjer: Finn Fink og Jørgen Lindmann
Klubmåler Per Sieg og Finn Fink.
Webmaster Jørgen Knudsen.
Punkt 16 Eventuelt.
Ken Zier bad alle om at gå i tænkeboks om hvem der kan blive vores nye kasserer til næste år
Der blev også gjort opmærksom på generalforsamlingen i skudehavnen 22. november mød op og støt
sejlerne!
Herefter blev der budt på ost og rødvin og hyggeligt samvær.

Referant og sekretær Martin Sundberg

