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Referat af generalforsamling i Horsens Sejlklub den 23.1.2023 
  
Formanden Peter Bjerremand Jensen bød velkommen og mindedes med 1 minuts 
stilhed afdøde Hugo Nielsen, Vagn Jeppesen og Knud Henriksen. 
  
1. Valg af dirigent og referent 
Carl Gerstrøm blev foreslået og valgt som dirigent. Henrik Schütt blev foreslået og 
valgt til at skrive referat, - bliver bragt på hjemmesiden. 
Dirigenten oplyste at der var 70 stemmeberettigede til stede. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.   
Generalforsamlingen skal afholde mellem den 15. januar og den 15. februar  
Indkaldelse lagt på hjemmesiden den 21. december 2022, mere end 4 ugers varsel. 
Vedr. dagsorden, udkast til årsregnskab og bestyrelsens skriftlige beretning er det 
lagt på hjemmesiden den 11. januar. 
Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. 
 
Ingen var uenige med dirigenten i dette. Der var ingen indvendinger til dagsordenen. 
Carl foreslog 2 stemmetællere Kim Viborg og Erik Andersen. Begge blev valgt. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Skriftlig beretning lagt på hjemmesiden den 11. januar. Formanden aflagde 
bestyrelsens mundtlige beretning. Peters mundtlige beretning bringes på 
hjemmesiden. 
 
Peter bragte fastholdelse af ungdomssejlere til diskussion, f.eks. ved oprettelse af en 
juniorafdeling som i gamle dag. 
En del kommentarer: 
Niels Laursen, Georg ? og Roger Keene: God ide, ikke alle er klar til kapsejlads, og 
kammeratskab og vand giver sejlerne gode relationer og godt kammeratskab. 
Ulla søspejderne med 3 både har lange ventelister for at komme med. 
Bjarne Hansen nævnte at det var vigtigt med meget frie rammer i en kommende 
juniorafdeling. 
Morten Buhl, en juniorafdeling ville være god til matchmaking mellem skippere og 
gaster. 
Helge og Hans Jørgen, god ide. 
 
En del kommentarer omkring Marinaen: 
Hans Jørgen, der kommer til at mangle pladser til erstatning hvor kanalen skal være. 
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Johannes, nyt medlem i HSH, har båd, fået plads til sommer, Marinaen er ok, men  
vinterpladserne halter. Kommer fra Egå marina, var meget tilfreds med systemet der  
med stativer, og kunne stærkt anbefale dette i Horsens. Systemet der findes i Egå 
håndterer omkring  850 både.  
John nyt medlem skulle have båden op i efteråret, men der var stor diskussion om 
hvor der var plads om hvor den skulle stå. Bjarne Hansen svarede at der er  
forskellige pladser til de forskellige klubber, dette giver nogle gnidninger, tidligere 
havde vi haft pladsmænd til at administrere dette. 
Henrik Schütt foreslog at havnemesteren for Marinaen, Søren, der tildeler pladserne 
i Marinaen også skulle administrere pladserne om vinteren på land, og uvildigt for 
alle klubberne på havnen. Dette praktiseres i klubberne omkring os. 
 
Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt med bemærkningerne 
herover. 
  
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 sponsorer og fonde for deres 
velvillighed i relation til Horsens Sejlklub. 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer og dermed er der givet Descartes til 
kasserer og bestyrelse. 
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 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 
 
5. Forslag fra medlemmer 
Ingen forslag fra medlemmerne 
 
6. Fastlæggelse af kontingent 
Klaus D. Johansen motiverede forslaget til nyt kontingent. Stigning på 3% som 
tidligere, og nævnte at inflationen jo i dag er omkring 10% 
 Nuværende for 

perioden 
Nov. 22 til okt. 23  

Ny kontingent 
perioden 

Nov. 23 til okt. 24 
A. Myndig, aktiv 1.282,- 1.321,- 
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sejler 
B. Umyndig aktiv 
sejler 

1.083 1.116,- 

C. Samboende par 3.348,- 3.449,- 
D. Ikke aktiv. 642,- 661,- 
 
Ingen indvendinger. Kontingentet vedtaget. 
 
Dirigenten repeterede det vedtagne kontingent for perioden november 2023 til 
oktober 2024: 
A 1.321,-     
B 1.116,-       
C 3.449,- 
D 661,- 
 
Valg af formand og bestyrelse. 
Dirigenten mindede om at vi ved sidste generalforsamling vedtog at reviderede 
vedtægter: 
 Størrelsen af bestyrelsen blev fleksibel 
 Ingen suppleanter 
  
Bestyrelsen i dag består af 9 personer: 
Formand Peter Bjerremand Jensen på valg 
Tina Winkler   på valg 
Knud Erik Feldt   på valg  
Klaus D. Johansen   på valg 
Henrik Schütt   på valg 
Kristian Trøst Smedegaard  på valg næste år 
Christian Blæsbjerg   på valg næste år 
Henrik Valkær   på valg næste år   
Søren Buhl    på valg næste år 
 
7. Valg af formand 
Formanden er på valg og villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater. Peter valgt 
og takkede for valget, men orienterede generalforsamlingen om at det var hans 
sidste periode, så en kandidat skulle snart køres i stilling. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Følgende er på valg: 
Tina Winkler Villig til genvalg    
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Knud Erik Feldt Villig til genvalg 
Henrik Schütt Villig til genvalg    
Klaus D. Johansen Ønsker ikke genvalg    
 
Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at genvælge Tina, Henrik og Knud Erik for 
2 år. Genvalgt  
Til at afløse Klaus foreslår bestyrelsen Jesper Grode. Jesper præsenterede sig kort: 
bosat i Horsens, kone og 3 børn, software ingeniør, ny sejler, har båd.  
 
Ikke andre kandidater Jesper valgt for 2 år. 
 
Horsens Sejlklubs bestyrelse er herefter: 
Formand Peter Bjerremand Jensen genvalgt for 2 år  
Tina Winkler   genvalg for 2 år  
Knud Erik Feldt   genvalgt for 2 år   
Henrik Schütt   genvalgt for 2 år  
Jesper Grode   nyvalg for 2 år  
Kristian Trøst Smedegaard  på valg næste år  
Christian Blæsbjerg   på valg næste år  
Henrik Valkær   på valg næste år    
Søren Buhl    på valg næste år 
 
Formanden takkede herefter Klaus D. Johansen for 6 år indsats som kasserer i 
Horsens Sejlklub. 
 
9. Valg af revisorer 
De to revisorer Søren og Anders Andersen blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt 
Ingen kommentarer under eventuelt. 
 
Formanden afsluttede med at takke for gode input og en god generalforsamling. 
Tak til Klaus D. Johansen for kassererjobbet, og Carl Gerstrøm som dirigent. 
Og et velkommen i bestyrelsen til Jesper Grode. 
Afsluttede med hurra for Horsens Sejlklub. 
 
 Horsens den:   Horsens den: 
Dirigent Carl Gerstrøm   Referent Henrik Schütt 
(sign)    (sign) 


