SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG

Generalforsamling og standerstrygning
Lørdag 29. oktober 2016 kl. 14.00
Referat:
I alt cirka 60 deltagere. Fra bestyrelsen er der afbud fra Jørgen Lindmann.
1. Valg af dirigent.
Ken Zier valgt. Konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formand Mads F. Petersen.
Den skriftlige beretning ligger som særskilt fil (uredigeret).
Kaj får vingave og applaus for 25 års tro tjeneste i kapsejladsudvalget. (efterfølgende har jeg
hørt, at det i virkeligheden er 35 år)
3. Beretning fra ungdomsafdeling og udvalg.
Fra Ungdomsudvalget v/Martin Sundberg
Fantastisk sæson. Basis på fem, der har været der hver gang. Nogle gange været 6-8 stykker.
Har haft både Ynglinge, zoom og optimistjoller i gang. Martin og Jørgen har desuden deltaget i
skolesejladsen. Lise (Jørgens) har sørget for, at børnene fik noget at spise efter sejlads - for at
skabe noget sammenhold og hygge.
Kapsejladsudvalget v/Kaj Larsen
Kaj træder ud af udvalget. 16 både har deltaget i år i to løb. 18 planlagte sejladser - alle blev
gennemført. På skift har bådene lavet mad, og aldrig har der været så mange samlet bagefter.
Stor succes.
Nr. 1 i første løb: Martin Sundberg i Larsen 25.
Nr. 1 i andet løb: Therkild i Diva 39
Kapsejladsafslutning 12 både deltog, og Jakob Jespersen i Spækhugger blev nr. 1.
Kurt Lassen sejlede i kuling til Langør for 50. gang og fejrede pinse. Vi andre blev hjemme og
fejrede det i klubhuset.
Ni både deltog i Hjelm Rundt i to løb. Vindere: Martin Sundberg, Larsen 25, og Claus
Deichgræber i Ylva.
Ebeltoft Mesterskab, vinder Claus Deichgräber i Ylva.
Tre både til Tunøræs, vinder Finn Fink, Sirena 44.
Tant&Fjas
Har afviklet de sædvanlige arrangementer og deltog desuden i jubilæet og Havnens Dag.
Sejlerskolen v/Kaj Larsen
Én elev mødte op første dag, så sejlerskolen blev aflyst. Bestyrelsen foreslog efterfølgende at
tilbyde tre gratis onsdage i august (Vild med Vand). 16-18 deltagere var med hver gang i op til
seks både. Flere har fået blod på tanden og tager nu duelighedsbevis i klubregi.

Kaj opfordrer flere medlemmer til at deltage i at undervise i praktisk sejlads til
duelighedsprøven.
Fra Vild med Vand v/Lone Rubin:
• Aktiviteter 2016: Havnens Dag – ca. 1.500 gæster, Gratis kapsejlads i juni (2 deltagere),
Gratis ungdomssejlads i juni (2 deltagere), Få en venskabsbåd (26 interesserede, 13
deltog), Gratis sejlerskole 3 aftner i august (cirka 20 deltagere)
• Der var 6-7 venskabsbåde. Der kan godt bruges flere. Der har været meget positiv feed
back.
• Alle fra sejlerskolen og venskabsbådene fik tilbud om halvt kontingent + kursus i
duelighedsbevis til medlemspris
• 22 tager nu duelighedskursus – 14 er fra Vild med Vand aktiviteter. 14 Vild med Vand
deltagere er blevet nye medlemmer.
• Nettoudgift for sejlklubben ca. 0 kroner - hvis overskud fra salget på Havnens Dag
modregnes udgifter. Vi har fået 10.000 i tilskud til annoncering og indkøb af 11
sejlerbukser og 3 sejlerjakker + et børnesæt.
Byggeudvalg v/Jeppe Hougaard
Sejlklubben fik en god og økonomisk fordelagtig aftale med håndværkeren i foråret.
Fremadrettet er der brug for nogle til at hjælpe med profilbrædder, strøm, køkken mm. Jeppe
opfordrer dem, der vil hjælpe, om at melde ind nu. Vil meget gerne være færdig inden nytår.
Der er isoleret.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. (herunder budget
næste år) v/Lis Knudsen
Lis gennemgik regnskabet, og der var kun et spørgsmål vedr. byggeri - som blev forklaret.
Lis gennemgik budget, og der var ingen spørgsmål til det.
Jeppe gennemgik regnskabet for byggeriet. Samlet budget på 524.660 kr., hvoraf sejlklubben
selv skal betale 300.000. Pt. er der "overskud" i budgettet på 15.679 kr., men så er
varmepumpen taget ud indtil videre. Så hvis pengene er der stadig, når vi er færdige, er der
penge til varmepumpe.
Generelt holder det oprindelige budget. Pris på trappen til tårnet er ikke endelig - der
arbejdes på en bedre pris.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen forslag i år.
6. Fastsættelse af kontingenter. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser.
Vedtaget.
7. Valg af formand. Formanden er ikke på valg i år.
8. Valg af kasserer. Lis Knudsen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen peger på Finn Degnsbjerg, som vælges. Vin og klapsalver til Lis.

9. Valg af leder til ungdomsafdelingen. Jørgen Lindmann er villig til genvalg (for sidste
år)
Der klappes, og Jørgen er valgt.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: På valg er:
• Claus Deichgräber - ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen peger på Lars Daugaard
• Jeppe Hougaard - er villig til genvalg
Der er ingen andre kandidater, så Lars og Jeppe bliver valgt.
11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Lars Davidsen og Martin Sundberg melder sig som suppleanter.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Luffe ønsker ikke genvalg.
Bitten Sørensen melder sig som revisor
Thomas Sepstrup melder sig som revisorsuppleant
13. Valg af øvrige ledere til ungdomsafdeling.
Behandles under næste punkt
14. Valg af udvalg
Efter nogle få udskiftninger ser udvalgene således ud:
Ungdom: Jørgen Lindmann og Martin Sundberg
Kapsejlads: Finn Fink , Martin Sundberg, Jakob Jespersen, Rene Greil og Erik Ørsted.
Stævne: Ken Zier, Mads Petersen, Fritz Banner.
Sejlerskole: Kaj Larsen, Finn Fink, René Greil og Ib Sørensen. De kommer til at trække på
nogle ekstra, og der var nogle stykker, der tilkendegav, at de godt vil hjælpe lidt til.
Tant og Fjas: Ellen, Marianne Sørensen og Finn Degnsbjerg fortsætter. De kan altid tilkalde:
Ida Frank, Annette Langkilde, Kristine Sieg og Herluf Mortensen.
OK-Joller: Per Sørensen og Ken Zier.
Vedligehold: Herluf Mortensen og Finn Degnsbjerg tager et enkelt år mere. Så må bestyrelsen
tage stilling til behovet fremad.
Ankerbøjer: Finn Fink og Jørgen Lindmann fortsætter.
Klubmåler: Per Sieg og Finn Fink.
Webmaster: Lone Rubin. Kan trække på Søren Kjerulf.

Byggeudvalg: Jeppe Hougaard, Jørgen Knudsen, Ole Rubin, Martin Sundberg.
Vild med Vand: Lone Rubin, Lars Daugaard og David Robinson
Turudvalg: Lars Davidsen vil gerne, men der var ikke andre, der lige meldte sig, så indtil
videre står det lidt på standby.

15. Eventuelt
Vin til revisoren. (dirigenten må vente)

