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Referat generalforsamling 2018
Formanden bød velkommen og bad om et minuts stilhed for at mindes de medlemmer
der er gået bort i årets løb
Ole Kragh
Ulf Lytzen
Tonny Henriksen
Egon Møller Jensen
1. Valg af dirigent
Carl Gerstrøm blev valgt til dirigent
Carl Gerstrøm startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt og rettidigt
indkaldt. At Der var 70 fremmødte og at ¾ af det er 52.
Referatet vil blive lagt på hjemmesiden i sin fulde længde, og en forkortet udgave vil være
at finde i det næste klubblad.
Referent Yasmeen Hollesen
Ingen fuldmagter er afleveret
Stemmetællere : Claus Bjørnhart, Erik Andersen

2. Bestyrelsens beretning
Formand Bjarne Hansen fremlagde bestyrelsens beretning.
Ingen spørgsmål til beretningen
Den blev dermed godkendt med akklamation

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget.
Klaus D. Johansen startede med at tage hatten af for tidligere kasserer Carl – Erik
Carlsen for det store arbejde han har gjort i de sidste 31 år. Derefter præsenterede
han Helle Fynbo og Sune Bielefeldt.
Herefter fremlagde Klaus D. Johansen regnskabet.
Ingen spørgsmål til regnskabet
Regnskaber godkendt og der blev givet Descartes til kasseren og bestyrelsen.
Budget for 1.11.2017 til den 31.10.2018
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Klaus D. Johansen fremlagde budgettet. Klaus D. gjorde noget ud af at fortælle at
der fortsat er medlemmer, der ikke betaler deres kontingent til tiden. 82 personer
mangler at betale deres kontingent.
Spørgsmål
Stephan Thomsen
Bruger betaling til sejlerskolen er stigende, men omkostningerne falder?
• Klaus D. Johansen har indskrevet de tal han har fået fra styregruppen i
Sejlerskolen. Styregruppen har afleveret et meget fint gennemarbejdet
budget. Umiddelbart, må det være et spørgsmål der må stilles i Sejlerskolen.
Nils Laursen
Beder om, at en fra bestyrelsen forklarer til nye medlemmer, hvad Spar Konge
Legatet er.
Formand Bjarne Hansen forklarede.
4. ingen forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmer
Der er rettidig stillet et forslag fra Søren Klint/Carl Gerstrøm om en mindre praktisk
ændring af vedtægterne. Forslaget er rettidigt lagt på hjemmesiden.
Om vedtægtsændringer siger vedtægternes §15:
Til vedtagelse af forslag om lovændring – bortset fra ændring af § 22 – kræves at ¾
af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Søren Klint fik ordet for på forslagsstillernes vegne at motivere forslaget.
Den fremtidige tekst i vedtægterne bliver:
§ 11. Bestyrelsen kan tildele en person, der i særlig grad har virket til gavn for
klubben, Horsens Sejlklubs ærestegn i form af et emblem med egeløv i guld.
Indehavere af Horsens Sejlklubs ærestegn er livsvarige æresmedlemmer og
betaler ikke årskontingent. Bestyrelsen kan tildele en person, der gennem en
årrække har virket til gavn for klubben, Horsens Sejlklubs hæderstegn, der er et
standeremblem, indstiftet i 1979
§ 13. Ordinær generalforsamling afholdes mellem hvert års 15. januar og 15.
februar.
Indkaldelse til klubbens medlemmer ved opslag på klubbens hjemmeside
horsens-sejlklub.dk med mindst 14 dages varsel, suppleret med e-mail til de
medlemmer klubben har e-mail adresse på og på nyhedsmail.
Vedr. dagsorden, udkast til årsregnskab og orientering om bestyrelsens og
medlemmers forslag, henvises til klubbens hjemmeside horsens-sejlklub.dk
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Et medlem der ønsker et forslag behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal aflevere forslaget til bestyrelsen senest d. 1. december
§ 16. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen
skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 20 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom.
Indkaldelse til klubbens medlemmer ved opslag på klubbens hjemmeside
horsens-sejlklub.dk med mindst 14 dages varsel, suppleret med e-mail til de
medlemmer klubben har e-mail adresse på og på nyhedsmail.
Vedr. dagsorden og hertil evt. knyttede bilag, henvises til klubbens
hjemmeside horsens-sejlklub.dk
Forslaget er enstemmigt vedtaget
Susanne Andreasen gjorde opmærksom på:
Der er fejl i forslaget i klubbens adresse, der skal ikke stå www. foran
hjemmesidens adresse
Dette er derfor konsekvensrettet i forhold til forslaget.

6. Kontingentstigning
bestyrelsen forslår en kontingentstigning på 3%

Kontingentstigningen blev vedtaget.

Nuværende for
perioden
Nov. 2017 til
oktober 2018.
1107

Ny kontingent
Perioden
Nov. 2018 til okt. 2019

Bemærkninger

1140

3%

963

3%

2975
570

3%
3%

A. Aktive og
Fartøjsejere
B. Juniorer, optimister,
935
studerende
C. Familiemedlemskab
2888
D. Passive og 65554
aktive/fartøjsejere
Så gik dirigenten over til valgene

7. Valg af formand
formanden er ikke på valg i år
8. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
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Følgende er på valg
Bestyrelse:
Svend Smedegård
Kristian Trøst Smedegaard
Klaus Schubert
Suppleant:
Peter Bjerremand Jensen
Alle blev genvalgt for en ny 2-årig periode
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Bjarne Hansen
Svend Smedegård
Jan Riskær
Knud Erik Feldt
Klaus D. Johansen
Kristian Trøst Smedegaard
Klaus Schubert

på valg næste år
genvalgt for 2 år
på valg næste år
på valg næste år
på valg næste år
genvalgt for 2 år
genvalgt for 2 år

Suppleanter er:
Peter Bjerremand Jensen
Søren Nielsen

genvalgt for 2 år
på valg næste år

9. Valg af revisorer
De to revisorer Søren og Anders Andersen blev genvalgt uden modkandidater.
10. eventuelt
Helle Hjortlund
Spørger ind til kontingentet for aktive +65?
570,00 kr.

Hans Karl Hansen
Hvis man er +65-aktiv hvilke rettigheder har man så?
+65 aktiv har sammen rettigheder som aktive i forhold til generalforsamlingen

Søren Klint
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Gjorde reklame for J/70 tilkøbet, der gerne skulle være med til at samle hele klubben, og
opfordrede forsamlingen til, at give en klapsalve til Peter Bjerremand for det store arbejde.

Erik Andersen
Hvad er op og ned på problematikken omkring vinterpladsen?
Formand Bjarne Hansen svarede
Inden byrådsvalget sagde den nuværende formand for teknik og miljø, Martin Ravn, at han
ville arbejde for, at klubberne kan beholde vinterpladserne på Nordhavnen.
Bliver vi flyttet til Sydhavnen, får det en stor betydning for klublivet.
Bjarne appellerede til, at medlemmerne har tillid til at bestyrelsen kæmper for det bedste
resultat, og forsøgte ved hjælp af kort at forklare, hvad der er op og ned.
Svend Smedegaard supplerede Bjarne i forhold til historikken, og lidt mere i forhold til
hvilke muligheder der drømmes om.
Claus Nielsen
Ved vi noget om økonomien i udviklingen på Nordhavnen, i forhold til kanalen?
Svend Smedegaard svarede
Det er en del af udbudsmaterialet, at de som bygger skal sørge for at klargøre til kanal.
Peter Bjerremand
Opfordrede til at man anbefalede i sit netværk, at støtte OL kampagnen, det er nemmere
at komme ind når vejen er banet.
Desuden gjorde han opmærksom på, at der er opstartet en 2-strenget indsamling af
mindre beløb, der kan fratrækkes på selvangivelsen.
1.streng er ungdomstalenter
2.streng er Horsens til OL
Det bliver promoveret på sejlklubbens hjemmeside
Derudover gjorde Peter reklame for J/70 projektet og de aktiviteter der bliver her i foråret.
Følg med på hjemmesiden
Klaus D. Johansen
Opfordrede alle til at melde sig til betalingsservice + at sende deres mailadresse til
kassereren

Carl Gerstrøm
Opfordrede de fremmødte til, at melde sig til turen lørdag den 27.1.18 til Svendborg til
museet for lystsejlads
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Dirigenten gav herefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Bjarne Hansen takkede for opbakningen til den siddende bestyrelse.
Han takkede desuden Olaf Holmegaard og Knud Hjersing for deres indsats gennem
mange år, som pladsmænd.
Han takkede derefter Peter Bjerremand for en god indsats i forhold til arbejdet med J/70
satset og Ol satsningen.
Der var en stor tak til Carl Gerstrøm for hans arbejde i klubben og for at han endnu
engang vil være dirigent til generalforsamlingen.
Bjarne opfordrede til, at hvis man har noget på hjertet i forhold til HSH, så at henvende sig
til bestyrelsen.

Tak for i aften.

Dato 21-1-2018

Dato 24-1-2017

Dirigent

Referent

