Referat af generalforsamling i Horsens Sejlklub den 7.3.2022
Generalforsamlingen var grundet Corona restriktioner flyttet til marts. Formanden
Peter Bjerremand Jensen bød velkommen og mindedes med 1 minuts stilhed afdøde
Dagmar Sørensen. Årsskrift 2022 er på vej i nær fremtid.
1. Valg af dirigent
Carl Gerstrøm blev foreslået og valgt. Carl Gerstrøm takkede for valget, og
orienterede om, at der var truffet aftale med Henrik Schütt, om at skrive referat.
Referatet vil blive bragt på hjemmesiden. Dirigenten oplyste at der var
61 stemmeberettigede til stede, og at alle havde fået udleveret stemmesedler.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Vedtægternes § 13 siger
om den ordinære generalforsamling at den skal afholde mellem den 15. januar og
den 15. februar. Den skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden og bilagt udkast til regnskab samt orientering om de af bestyrelsen og
medlemmer fremsatte forslag, der skal behandles af generalforsamlingen.
Grundet Corona var generalforsamlingen udsat til den 7. marts. DIF/DGI har i
samarbejde udarbejdet nogle retningslinjer for hvordan klubberne skulle håndtere
udsættelse/aflysninger og efter dirigentens bedste overbevisning er det foregået
helt i overensstemmelse med disse retningslinjer. Varslet på 14 dage er fint
overholdt sat på hjemmesiden den 2. februar. Den 18. februar blev regnskab og
bestyrelsens forslag lagt på hjemmesiden.
Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. Ingen var uenige med dirigenten
i dette. Der var ingen indvendinger til dagsordenen og der var ikke nogen der mente
sig forbigået med indsendte forslag. Carl foreslog 2 stemmetællere Bjarne Hansen
og Svend Smedegaard. Begge blev valgt.
Dirigenten oplyste at det i følge vedtægternes § 12 er muligt at give fuldmagter.
Fuldmagter skal ifølge vedtægterne afleveres til formanden. Der var ingen
fuldmagter.
2. Bestyrelsens beretning
Skriftlig beretning lagt på hjemmesiden den 1. marts.
Formanden aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.
Bestyrelsens mundtlige beretning v/Formanden

Vi er nu godt 4 måneder inde i det nye år og en ny sæson står for døren. Den skriftlige beretning
har alle haft mulighed for at gennemlæse, så med udgangspunkt i den vil jeg mere berette om
bestyrelsens prioriteter for denne og de kommende sæsoner.
Med sejlads som omdrejningspunkt, er vi er en klub med en bred medlemssammensætning som
skal tilfredsstille mange forskellige ambitioner, niveauer og interesser, alt efter om man er ung
eller ældre, om man er tursejler eller kapsejler, eller om man er med for de sociale samvær med
andre mennesker.
På sidste generalforsamling havde vi en gennemgang af Horsens Sejlklubs mission og vision,
samt hvilke værdier vi som klub og medlemmer af klubben skal tilstræbe at efterleve.
Med det som udgangspunkt har bestyrelsen, afdelinger og udvalg gang i rigtig mange aktiviteter
og været involveret i større og mindre projekter som gør det attraktiv at blive og forblive
medlem af Horsens Sejlklub.
Medlemmer
Vi er ret konstant lige under 600 medlemmer og kan sagtens være flere.
Der er venteliste på bådpladser, så det er primært gennem ungdomsafdelingen og sejlerskolen vi
rekrutterer.
Der er fin tilgang, men desværre jo også afgang – så udfordringen er at få flest mulige til at føle
sig hjemme og blive i klubben.
Der er mange gode tiltag i gang, som jeg kommer ind på.
Vi har gennem nogle år haft en mentorordning. Den skal vi i den kommende tid have gjort mere
struktureret og synlig og målet må være, at alle nye medlemme som ønsker det skal i kontakt
med en mentor, som ved noget om de interesser eller udfordringer som det nye medlem har!
Et godt grundlag for at lave gode tiltag er en god og sund økonomi
Når i senere bliver præsenteret for regnskab for 2021 og budget for 2022 vil I se, at Horsens
Sejlklubs økonomi er i rigtig god stand.
Indtægtsgrundlag er godt og hver kontingent krone genererer yderligere ca. 3,50 krone til
aktiviteter for klubbens medlemmer og til at vedligeholde og forny klubbens materiel.
Glæd jer over det, når kontingentopkrævningerne kommer
Vores grej. – både og huse
Klubben har efterhånden en pæn flåde at ledsagerbåde, joller, H-Både og J70, som benyttes af
såvel nye som etablerede medlemmer af klubben.
Mongo er netop blevet renoveret og det samme er jollehusene.

Vores gamle ledsagerbåde Vitus Bering og Damjollen har tjent klubben i mange år.
Der løbende blevet repareret og delvis fået udskiftet vitale dele igennem mange år, hvor
økonomien i klubben måske har været knap så god som nu.
Sidste år konstaterede vi dog, at begge trængte til en større gennemgribende renovering.
Vitus Bering fik sidste år ny motor og elsystem m.v, og i øjeblikket er Damjollen også ved at få ny
motor samt en større renovering af resten af båden.
Renoveringerne betyder, at begge både kan holde mange år endnu, især hvis vi løbende er
påpasselig med at give dem løbende eftersyn og sørge for at få udbedret eventuelle problemer i
god tid og på en god og professionel måde – og det har vi tænkt os at gøre.
To af vores RIB både blev udskiftet i 2020 og 2021 og vi afventer nu leveringen af en ny større
Tornado RIB til erstatning for Tuborg, som bliver udfaset efter mange års tro tjeneste.
Vores jolleafdeling har også formet at rejse penge fra fonde og sponsorer til mange nye optimist
og Zoomjoller, så alle unge sejlere tilbydes en sejlklar jolle i ordentlig stand.
De 3 J70 både sejler på 5 sæson, og bliver løbende vedligeholdt og det samme gælder
Sejlerskolens 3 H-både.
Ungdom og Youngsters
Vores ungdomsafdeling har oplevet en flot tilgang af sejlere, med cheftræner Jacob Nikolajsen i
spidsen, men også med en rigtig god opbakning fra en stor forældregruppe.
Vores mål er, at vi løbende har ca. 60 optimistjollesejlere, d.v.s. der skal løbende komme nye ind
for at antallet ikke falder når nogle rykker op i større joller og nogle, forhåbentlig kun få,
dropper ud.
Vi har igen A og B sejlere i optimistklassen, og der kommer helt sikkert flere til i 2022.
For at motivere søskende og børn ned til 3-4 årsalderen, starter vi en krabbeklub op en aften om
ugen – hvor små børn kan komme ned og blive fortrolig med klubben, sammen med forældre
eller bedsteforældre. Det er Anette Viborg som har taget initiativet.
For dem som vokser ud af optimistjollen har vi valgt Zoom8 og Laser jollen og på sigt er det også
planen at kunne tilbyde sejlads i 29er hvis der er behov for dette.
For de 13 årige+, som fravælger jolle sejlads eller som vil have et supplement til jollen, arbejder
vi på, at få flere ind i vores Youngster program i J70 bådene.
For at fremme det har vi prioriteret at betale nogle af vores unge instruktører, for at få flere helt
nye sejlere ind i Youngster teamet.
Dette sker også i et nye samarbejde med Ungdomsskolen i Horsens, som vi kommer til at se mere
til i Marinaen. E får en 2+fods container på jollepladsen til Kajakker og SUP både, å forhåbentlig
får vi mere aktivitet om eftermiddagen.

Sejlerskolen
Har fortsat fuldt hold til vinterens dueligheds teoriundervisning og 26 kursister har netop
bestået årets eksamen.
Når sæsonen starter bliver der sejlet flere aftener om ugen i de 3 H-både samt nu også klubbens
3 J70 både 2 aftener om ugen. J70 bliver brugt til videregående kapsejlads undervisning.
Der en fast stab af instruktører og der kom flere nye instruktører til ved sæsonstart sidste år.
Det er rigtig flot at så mange vil bruge deres sparsomme fritid på at oplære andre i sejlads.
Der bliver vurderet om der er mulighed for at lave mere undervisning i dagtimerne og der
kommer også mange nyt tiltag fra Dansk Sejlunion, som Henrik Valkær og Co. også forholder sig
til.

Kapsejladser
Kalenderen for den kommende sæson er på plads med aftenkapsejladser, Endelave Rundt og 3kost two star.
Der er nogenlunde fin tilslutning til torsdags sejladserne, pigesejlerne sejler med få både om
onsdagen og det er primært J70 bådene som sejler tirsdag som er for klassebåde.
Jeg kunne godt ønske at vi var mange flere på fjorden de 3 dage og gode ideer til, hvordan vi kan
løse dette, modtages gerne
Der sker meget i J70 klassen og Sejlsportsligaen med WOW som er Women on Water, Youngsters
som er for de 13-20 årige on nu også Blue Brothers, som er kapsejlads for 60+.
Flere private J70 måske suppleret med en 4. klubbåd, kunne booste vores aftenkapsejladser og
skabe mere aktivitet på vandet i dagtimerne.
Horsens Sejlklub er for 3 gang også involveret i DH/DM i samarbejde med Juelsminde og
Snaptun, hvor vi stiller op med bemanding bureau og baneteam. Fra 2023 skal konceptet
genvurderes, da Snaptun træder ud.
Vi har endnu ikke taget stilling til hvad vi vil, blandt andet fordi
At det også er vigtigt, at vi fortsat prioriterer at tiltrække større stævner til Horsens Fjord og
vores faciliteter i Marinaen, så her er en udfordring.
Tur-og aktivitetsudvalget
På sidste generalforsamling efterlyste vi en tovholder til Tur- og aktivitetsudvalget. Søren Buhl
trådte ind i bestyrelsen efter GF og påtog sig jobbet, godt supporteret af far Nils, Carl, Bjarne og
Bent.

Det udvalg er rigtig vigtigt for det brede klubliv, så der sker noget for alle klubben.
Jeg er dybt imponeret over det program der er gennemført her på bagkant af Corona og ikke
mindst kalenderen for den kommende sæson.
80 til spisning og foredrag på indtil flere aftener i februar er rigtig godt for klublivet.
Successen med mad til en 50 og et godt emne bliver prioriteret gentaget til næste vinter.
Sejladsmæssigt er der igen planlagt pinse- og høsttur, hvor der også traditionelt er god
opbakning.
Årets nye tiltag er også en standerhejsningsfest som forhåbentlig når tidligere tiders niveau.
Hvem kan sige nej til 3 retters menu og 6 mands jazz orkester.
Bæredygtighedsudvalg.
Søren og Carl har sammen med Lena også sat sig sammen i et bæredygtighedsudvalg.
Vi er nødt til at tænke i udnytte vores ressourcer bedst muligt med omtanke for miljøet.
Første tiltag er et stumpmarked den 2. april om formiddagen.
Matroserne
Seniorklubben klarer utrolig mange små og større opgaver. Tak Carl som tovholder og ikke
mindst alle som er med. Der arbejdes, holdes højvands vagt og der hygges over en god frokost.
Husk at der skal være plads til aktiviteter ud over at arbejde, og sørg for at få nye med i
fællesskabet.
OnBoard og HorsenstilOL
Vi har fortsat god opbakning fra en række virksomheder og fonde, som yder et væsentlig bidrag
til vores aktiviteter i klubben.
Vi har et godt program for den kommende sæson og håber at tiltrække flere virksomheder.
Rindom guldmedalje var det ultimative mål for 2020 Horsens til OL kampagnen, og med til at
skabe en rigtig god positiv stemning om Horsens til OL og dermed selvfølgelig også HSH.
En ny 2024 kampagne bliver officiel den 24. maj, med 3 Horsens Teams, så der bliver noget at
følge med i frem til 2024.
Pynten
Vi er rigtig glade for Jesper og hans team i Restaurant Pynten, og forpagtning af Pynten en også
en væsentlig post på indtægtssiden i HSH.

Det har været en svær Corona periode og det er hårdt arbejde at få en stor restaurant til at
fungere og i det hele taget løbe rundt.
Bestyrelsen er meget bevist om, at vi skal støtte Jesper hvor vi kan, så han får en profitabel
forretning.
Konkret betyder det, at vi finansierer en stor del af en ombygning af køkkenet, med mere
bordplads og kølekapacitet, så der bliver bedre plads til at producere a la carte, når der er store
selskaber.
Vi har holdt igen med en større huslejestigning som var en del af kontrakten der blev indgået i
2018 – før nogle svære Corina år.
Næste fase er måske en løsning, hvor vi kan samle flere til klub arrangementer og Jesper kan sige
ja til større fester, ved at lave foldevægge mellem øst – bestyrelseslokalet og syd, og så lave vest
om til et bedre og mere permanent mødelokale. Det skal selvfølgelig gøres i respekt for tankerne
bag vores flotte hus.
Sejlerretter har været en udfordring. For Kr. 80 kan man ikke lave meget mad for, når det også
skal serveres. Samtidig er svært at disponere råvarer og vurdere det antal som bliver bestilt.
Vi har derfor indgået en aftale om, at det nu bliver muligt at vælge mellem 4 faste a la carte
retter, tirsdag, onsdag og torsdag. Antal skal bestilles online senest kl. 18, maden vælges når man
ankommer, og så bliver prisen kr. 95. Øl kuponer holder indtil videre prisen.
Marinaen
Der kommer til at ske meget de kommende år både ude i vandet og på land.
Vi tilstræber at komme med konstruktive input til planen og har indtil nu været godt tilfredse
med processen og dialogen med forvaltningen.
Vi tror og håber at politikkerne tager godt imod planen, når den skal udmøntes i en lokalplan.
Vigtigt for os har været, at vi er sikret den nødvendige plads til aktiviteter, plads til parkering og
mulighed for på sigt, at bygge nyt ved jollepladsen.
Der er endnu ingen afklaring på vinterpladser.
Kommunikation
Efter vi Corona nedlagde Klubbladet har vi mistet en del af den brede kommunikation med
medlemmer og interessenter ude i Horsens.
Omdrejningspunktet for vores nyheds nyhedsformidling er horsens-sejllub.dk og det nyhedsbrev,
som kommer på mail, næste hver uge.
Jeg kan kun opfordre til at melde til nyhedsbrevet eller løbende klikke ind på vores hjemmeside.

Der er en opfordring til alle om at levere gode historier og aktiviteter ind til min mail.
Så kommer de med på hjemmesiden og i kommende nyhedsbreve.
Gode kræfter har længe arbejdet på et årsskrift.
Det bliver et flot magasin, som er lige på trapperne og det bliver uddelt i 1300 eksemplarer.
Bestyrelsen og udvalg
Tak til mine bestyrelseskollegaer alle frivillige i udvalg og afdelinger, Jacob og hjælpetrænere og
bogholder Helle for at få klubben til at fungere.
En opfordring til jer som er her og som kan og måske vil deltage i bestyrelsesarbejdet, så har vi,
så vidt vides, ingen nye kandidater i år, men har absolut et stort behov i de kommende år, hvor vi
skal have besat en del nøgleposter, bl.a. kasserer posten i 2023 og en ny formand i 2025.
Også en opfordring til at generelt at deltage i det frivillige arbejde ud fra den tid og de ønsker
man selv har.
Flere af vores nøgle frivillige er ved at nå en høj alder.
Heldigvis er der yngre kræfter der deltager i det frivillige arbejde, men der er behov for at flere
træder i karakter, ikke mindst flere kvinder.
Vores kønsfordeling i bestyrelsen og i udvalgene er ikke absolut ikke noget at prale af.
Lad os de næste år få flere på banen, som kan styre klubben frem mod 150-års jubilæet i 2029.
Det var mine ord.

Beretningen taget til efterretning og godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget.
Dirigenten konstaterede at regnskabet var underskrevet af begge revisorer.
Klaus D. Johansen fremlagde regnskabet, og roste medlemmernes engagement, og
matroserne specielt.
Kurt Bech spurgte til hvilket lån der var i klubhuset. 1,5% fastforrentet. Michael
Christiansen spurgte til afskrivning på J70 i forhold til budget. Peter Bjerremand
svarede at budgetter var forkert sidste år.
Regnskabet godkendt uden yderligere bemærkninger.
Kassereren fik ordet igen for at fremlægge budgettet. Dirigenten gjorde
opmærksom på, at budgettet ikke skal til afstemning, det er alene til orientering.
Klaus D. Johansen gjorde rede for budgettet i samarbejde med Peter Bjerremand
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet

4. Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. Forslaget lagt på hjemmesiden den
18.2. og præsenteret i et skema med nuværende vedtægter, forslag til reviderede
vedtægter og bestyrelsens bemærkninger. I vedtægternes §15 står: Til vedtagelse af
forslag om vedtægtsændringer kræves 3/4 af de fremmødte. Vi er 61. 3/4 er 46 der
skal stemme for forslaget, for at vedtage det. Vedtægtsændringerne ønskes
behandlet som en pakke.
Kristian Smedegaard uddybede:
Få nødvendige rettelser vedrørende adresser mv.
Overskuelighed efter mange tilføjelser og rettelser gennem årene.
Tilpasning til DS og DIF standardbetingelser.
Punktopstilling som gør det nemmere løbende at tilpasse vedtægterne.
Mest mulig fleksibilitet til bestyrelsen, men med respekt for generalforsamlingen.
Niels Guttesen, hvorfor afskaffe fuldmagter. Kristian Smedegaard: De er sjældent
brugt, og kan i dag kun anvendes ved eksklusion. De aktive fremmødte bestemmer.
Kun en fuldmagt pr mand.
Kurt Bech Pedersen argumenterede for ikke at afskaffe fuldmagter. De er mere
demokratiske, man kunne være syg eller på rejse til en generalforsamling.
Yasmin Hollesen mente at et fremmøde for at kunne stemme er ok, så er det de
aktive der beslutter.
Nils Buhl havde ikke set fuldmagter brugt meget igennem tiden.
Peter Bjerremand påpegede det udvidede varsel for indkaldelse til
generalforsamlingen, og det aktivt at møde op for at få indflydelse.
Ikke flere kommentarer og derfor afstemning om bestyrelsens forslag.
Dirigenten repeterede kort hovedtrækkene i det forslag til vedtægtsændringer som
bestyrelsen har lagt frem (se hele forslaget på hjemmesiden):
• Medlemsgrupper fra vedtægter til bestyrelse, - kontingent stadig
generalforsamling.
• Kontingent: termin og opkrævningsform fra vedtægt til bestyrelse
• Generalforsamling:
a. Ændrede terminer
i. afholdelse 15.1 – 15.2 bliver til 15.1 – 15.3
ii. indkaldelse 14 dages varsel bliver til 4 ugers varsel
iii. dagsorden/regnskab/ forslag - ingen termin bliver til 8 dage

b. Ikke mulighed for fuldmagt
• Ingen suppleanter/ antal bestyrelsesmedlemmer gøres fleksibelt 5 til 9
medlemmer
Herefter afstemning. Stemmetællerne og dirigenten var enige om at der var 52 der
stemte for forslaget. 52 ud af 61, mere end ¾. Forslaget vedtaget og træder i kraft
umiddelbart efter denne generalforsamling.
Med en lille krølle vedr. valg af bestyrelse og suppleanter. Som tages under pkt. 8.
5. Forslag fra medlemmer
Ingen forslag fra medlemmerne
6. Fastlæggelse af kontingent
Klaus D. Johansen motiverede forslaget til nyt kontingent.
Nuværende for
Ny kontingent
perioden
perioden
Nov. 21 til okt. 22 Nov. 22 til okt. 23
A. Myndig, aktiv sejler
1245
1282
B. Umyndig aktiv sejler
1052
1083
C. Samboende par
3251
3348
D. Ikke aktiv.
623
642
Stigning på 3 %
Ingen indvendinger. Bestyrelsens forslag vedtaget.
Dirigenten repeterede det vedtagne kontingent for perioden november 2022 til
oktober 2023:
A
1.282,B
1.083,C
3.348,D
642,-

7. Valg af formand
Formanden, Peter Bjerremand Jensen

på valg næste år

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af bestyrelse som jvfr. referatet af generalforsamlingen 7. juni. 2021 er:
Tina Winkler
på valg næste år
Klaus D. Johansen
på valg næste år
Knud Erik Feldt
på valg næste år
Kristian Trøst Smedegaard
på valg
Christian Blæsbjerg
på valg
Henrik Valkær
på valg
Suppleant:
Henrik Schütt
på valg næste år
Dirigenten gjorde opmærksom på, at hvis vi kom i en situation, hvor der var flere
kandidater end poster og vi skulle til at vælge ville det blive skriftlig afstemning.
Dirigenten gjorde også opmærksom på, at ved en evt. stemmelighed i forbindelse
med en skriftlig afstemning, afgør dirigenten valget ved lodtrækning.
Grundet de netop vedtage nye vedtægter, der ikke indeholder suppleanter, giver
det ikke mening at vi vælger suppleanter.
Bestyrelsen, hvor følgende er på valg, og alle er villige til genvalg.
Kristian Trøst Smedegaard
Christian Blæsbjerg
Henrik Valkær
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at genvælge Kristian, Christian og Henrik V
for 2 år. Der var ikke andre kandidater. Fredsvalg, tillykke til de genvalgte.
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at vælge Søren Buhl og Henrik Schütt ind i
bestyrelsen så den i alt kommer til at bestå af 9 personer.
Henrik Schütt fortsætter og er på valg næste år, medens Søren Buhl nyvælges for 2
år. Der var ikke andre kandidater, valgt.
Dirigenten opsummerede af hensyn til referatet HSHs bestyrelse:
Formand Peter Bjerremand Jensen

på valg næste år

Tina Winkler
Knud Erik Feldt

på valg næste år
på valg næste år

Klaus D. Johansen
Kristian Trøst Smedegaard
Christian Blæsbjerg
Henrik Valkær
Henrik Schütt
Søren Buhl

på valg næste år
genvalgt for 2 år
genvalgt for 2 år
genvalgt for 2 år
på valg næste år
(nyvalgt) for 2 år

Note:
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Peter Bjerremand Jensen
Næstformand Tina Winkler
Kasserer Klaus D. Johansen
9. Valg af revisorer
De to revisorer Søren og Anders Andersen er villige til genvalg. Ikke andre
kandidaters, valgt.
10. Eventuelt
Michael Christiansen har købt en Mayfair jolle til brug for familien, men tilbød at
også klubben kan bruge jollen hvis der var et behov. Christian Blæsbjerg
kommenterede at der nok var et behov, men at det var svært at implementere i
ungdomsafdelingen, vil overveje muligheden. Roger Keene mente ikke der var et
stort behov, grundet de pt meget unge sejlere. Jens Vind fortalte om L23 flotille
sejlads til Flensburg. Bjarne Hansen, Nils Buhl og flere promoverede det nye initiativ
med en stor standerhejsningsfest som ”i gamle dage”.
Debatten var slut og dirigenten erklærer generalforsamlingen for hævet, og takkede
for god ro og orden.
Peter Bjerremand promoverede de kommende arrangementer i HSH:
14.3. Anne Marie Rindom kl. 15.00 i Forum og kl. 18.00 i HSH
21.3. Sejl og trim med Morten Fjerbæk
28.3. Dialog med bestyrelsen
2.4. Standerhejsning kl. 17, og fest kl. 18.
Formanden afsluttede med hurra for Horsens Sejlklub, og takkede Carl Gerstrøm for
dirigentjobbet.

Dirigent Carl Gerstrøm
(sign)

Referent Henrik Schütt
(sign)

