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Referat af generalforsamling i HSH den 19. januar 2017 
 
Velkommen til general forsamling 2017, dejligt at I valgte at bruge en torsdag 
aften her. Jeg vil gerne vi starter generalforsamlingen med, at vi rejser os og i 
stilhed mindes de klubmedlemmer der er gået bort i sidste periode. 
Inger Buhl 
Ole Harby 
Marinus Skov 
Inger Secher 
Jette Nielsen 
Knud Jantzen 
Leif Jensen 
 
Ære være deres minde 
 

1. Valg af dirigent,  
Bestyrelsen foreslår Carl Gerstrøm. Er der andre forslag 

Carl Gerstrøm valgt 
Carl takkede for valget og orienterede om, at der er truffet aftale med Yasmeen om at 
skrive referat.  Det bringes på hjemmesiden, og der kommer et kort referat i klubblad 
1. 2017 der udkommer medio marts. Han konstaterede generalforsamlingens 
lovlighed i forhold til vedtægterne. 
Han orienterede desuden om, at der var 79 stemmeberettigede medlemmer til stede 
Kim Viborg og Henrik Schütt blev valgt til stemmetællere for det tilfælde at der 
skulle blive afstemninger 
 
2. Bestyrelsens Beretning 
 Dirigenten gav ordet til Formand Bjarne Hansen, der aflagde bestyrelsens beretning  
Beretningen blev efterfølgende sat til debat 
 

 Der var kommentarer og spørgsmål fra salen på den plan der lige nu ligger for 
Nord havnen. 

-formanden svarede på spørgsmål, især i forhold til vinterpladsen. 
Medlemmerne er bekymrede for havnemiljøet, og pladsen til bådene. 

 
 

 Spørgsmål fra tørsejlerne: hvor skal de stille deres både, mens der pågår 
byggeri ved servicekajen. De mente at bestyrelsen havde givet en garanti for, at 
der ikke ville blive problemer i forhold til dette. 



2 
 

 2 

-Bestyrelsen har tidligere sagt til tørsejlerne, at man var lovet en ny kran 
før den gamle bliver fjernet. Det blev sagt, fordi embedsmændene på rådhuset 
har sagt dette. 
Bestyrelsen kan ingen garanti give på noget som Sejlklubben reelt ikke selv 
bestemmer over 
Der arbejdes fortsat på sagen i forhold til dette.  

 
 Der blev spurgt til, om der er et tilgængeligt regnskab for lystbådehavnen. 

- Det er der på lystbådehavnens hjemmeside. 
 

 Spørgsmål til, hvorfor HSH ikke ønsker at være en del af de andre klubbers 
protestskrivelse. 
- svaret til dette er, at der i den skrivelse står at man synes kanalen er en dårlig 
idé, og netop den kanal var vi jo meget tilfredse med i det oprindelige forslag, 
så det vil være at skyde sig selv lidt i foden.  
I forhold til parkeringspladsen så har vi kæmpet og fået en god mulighed for 
parkering på gruspladsen bag de røde Nyboderhuse.   

 Spørgsmål til Vestpladsen 
-Vi har ikke hævd på vinterpladserne, men det ligger fast, at vinterpladsen som 
en del af budgetforliget er flyttet til Endelavevej. Men der er ikke lavet noget 
budget for denne flytning, og ingen lokalplan.  

 Kommentar:  Prisen er høj nok for en fjordhavn, hvad med det vi fik lagt på 
lejen, for 15 år siden , da vi pludselig skulle være en Marina. Bekymring for, 
om denne nye havneplan vil betyde en yderligere forhøjelse af priserne. 

 
 Spørgsmål: Vi har i den nye plan fået gruspladsen til stævneplads og 

parkeringsplads, men ikke til vinteropbevaring. 
Eller?? 
 Svend Smedegaard svarede at vi nu skal tale for, at den plads stadig kan 

bruges til vinteropbevaring. Vi bliver ikke smidt væk, før der er et alternativ 
 
Fra flere sider var der ros til bestyrelsen. 
 

* 
Beretningen blev godkendt 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget. 
Regnskabet er underskrevet af begge revisorer.  
Dirigenten gav ordet til kassereren!  
Carl-Erik Carlsen gennemgik klubbens regnskab for 1.november 2015 – 31.0ktober 
2016 
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Spørgsmål/bemærkninger til regnskabet? 

 Spørgsmål til Sparkonge legatet, har vi slet ikke fået noget beløb i 2016 ? 
- vi har fået de andre år, men har ikke ansøgt i år, da vi fik 2 gange i 2015. Der er 3 x 
50.000 tilbage 
 

 Spørgsmål til den arv vi fik efter Ole Harby? 
den er indtægtsført som sponsorindtægt, og den er afregnet. Arveafgiften skulle 
betales af boet. 
Hvis andre ønsker at give sejlklubben lignende, skal det helst være i levende live, da 
vi så fuldstændig undgår problematikker omkring afgifter. 
 

* 
Regnskabet blev godkendt og der blev givet Descartes til kassereren og bestyrelsen 
Carl – Erik Carlsen fremlagde klubbens budget, som blev omdelt ved indskrivning 

* 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet 
 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
Ingen forslag fra bestyrelsen 
5. Forslag fra medlemmer 
Ingen forslag fra medlemme 
 
6. Fastlæggelse af årskontingent 
Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 3% 
 
 Nuværende for 

perioden 
Nov. 16 til oktober 

17 

Ny kontingent 
Perioden 

Nov. 17 til okt. 18 

Bemærkninger 

A. Myndig, aktiv 
sejler 

1075 1107 3 % Stigning  

B. Umyndig aktiv 
sejler 

908 935 3 % Stigning  

C. Samboende par 2804 2888 3 % Stigning  
D. Ikke aktiv. 538 554 3 % Stigning 
Inge bemærkninger eller kommentarer 
Bestyrelsens forslag er vedtaget! 
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7. Valg af formand 
Formanden er på valg og er villig til genvalg. Er der andre kandidater? 
Bjarne S. Hansen genvalgt 
 
 
   
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Dirigenten mindede om, at Ole Harby gik bort i foråret 2016 hvorfor suppleant 
Kristian Trøst Smedegaard trådte ind i bestyrelsen, som ordinært medlem, hvilket 
Betød, at der skal vælges en anden suppleant for en 1 årig periode 

Følgende er på valg 
 Klaus D. Johansen  modtager genvalg  
 Knud Erik Feldt   modtagergenvalg 
 Carl Erik Carlsen  ønsker ikke genvalg 
 Morten Fjerbæk (supp)  ønsker ikke genvalg 

 
Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at genvælge Knud Erik Feldt og Klaus D. 
Johansen 
De blev begge genvalgt 
Til afløsning af bestyrelsesmedlem Carl Erik Carlsen, der ikke ønskede at genopstille 
foreslog bestyrelsen: Jan Riskær. Der blev valgt 
 
 
Som nye suppleanter, dels for Morten Fjerbæk, der ikke ønsker genvalg foreslog 
bestyrelsen Søren Nielsen, som blev valgt. 
Bestyrelsen Foreslog desuden Peter Bjerremand Jensen til afløsning for Kristian T. 
Smedegaard, og han blev valgt 
 
 Bestyrelsen består herefter af: 
Formand Bjarne Hansen  genvalgt for 2 år 
Svend Smedegård   på valg næste år 
Jan Riskær   nyvalgt for 2 år 
Knud Erik Feldt  genvalgt for 2 år  
Klaus D. Johansen  genvalgt for 2 år 
Kristian Trøst Smedegaard på valg næste år 
Klaus Schubert  på valg næste år 
 Suppleanter er:  
Peter Bjerremand Jensen nyvalgt for et år 
Søren Nielsen  nyvalgt for 2 år 
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9. Valg af revisorer 
De to revisorer Søren og Anders Andersen var villige til genvalg. Og blev valgt 
 
10. Eventuelt. 
Claus Nielsen: 
Anbefaler at medlemmerne laver en indsigelse til lokalplanen. Han håbede på 60 stk. 
Indsigelser skal behandles individuelt. 
 
Søren Klint: 
Fortæller en historie om Hellerup Sejlklub, hvor der hænger billeder af OL sejlere, 
EM sejlere, VM sejlere,  
Søren foreslår at vi opkalder rummene i vores klubhus efter nogle af vores gode 
sejlere: EX. Anne Marie Rindoms lokale/stue. 
Formanden lover det bliver drøftet på et bestyrelsesmøde. 
 
Anders Andersen:  
Gjorde opmærksom på, det store arbejde Carl – Erik har gjort for Horsens Sejlklub. 
 
Bjarne Hansen: 
Klaus D. Johansen har sin PC med så man kan få noteret sin mailadresse, eller andre 
ting i forhold til sit medlemskab. 
 
Morten Fjerbæk; Når I nu alligevel skal op forbi Klaus D. Johansen, kan man ligge 
melde sig på som frivillig til OK stævnet. 
 
Jesper Høstrup: Spurgte ind til Kran løsninger 
-Svend Smedegaard 
Svarede på, hvad bestyrelsen har budt ind med, nemlig en 10 tons kran 
 
Kurt B. Pedersen: 

 Synes bestyrelsen skal takkes for det mod de udviste i forhold til at bygge nyt 
klubhus. Det kunne have betydet et stort kontingent stigning hvis ikke HSH 
havde været modige 

 Desuden opfordrer Kurt til at et klubmedlem stiller op til byrådet, lige gyldig 
hvilket parti, så stemmer Kurt på vedkommende 

Hans Jacobsen: 
 vil gerne at HSH arbejder for en større kran. Mindst 20 ton. 
Peter Bjerremand: 
 opfordrer til, at hvis man har kendskab til nogen der kunne tænkes at ville støtte op 
om projektet J/70, så kom frem med det. 
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Dirigenten gav ordet til formanden for afslutning af generalforsamlingen. 
 
Formanden holdt en tale for den afgående kasserer, der i 30 år har stået for klubbens 
regnskab, der var også en stor tak til Carl –Eriks  kone Yrsa Carlsen. 
Han holdt desuden en tale for afgående suppleant Morten Fjerbæk, og udtrykte en tak 
til Carl Gerstrøm for hans dirigent rolle. 
Formanden så frem mod et nyt bestyrelses år, men arbejde omkring Nord havnen, 
stævner, og andre projekter. 
 
 
 
Dirigent     Referent  
 
 
 
 
Carl Gerstrøm    Yasmeen Hollesen  


