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Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
4. Udvalgene aflægger beretning. 
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende 

år. 
6. Forelæggelse af SBK - årsprogram. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
9. Valg af formand, i lige årstal. Formanden tager imod genvalg. 
10.Valg af den øvrige bestyrelse, 3 medlemmer. Birte og Søren ønsker ikke genvalg. Morten 

træder ud midt i perioden. 
11.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
12.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
13.Valg af udvalg. 
14.Eventuelt. 
 
Ad.1: 
Richard Lindquist enstemmigt valgt som dirigent – der var mødt 35 medlemmer op til 
generalforsamlingen. 
Richard konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt, idet den var annonceret i 
klubbladet fra november 2009. 
Richard konstaterede at dagsordenen ikke var helt i overensstemmelse med den i vedtægterne 
fastlagte, idet der var tilføjet yderligere et par punkter. Generalforsamlingen godtog bestyrelsens 
dagsorden, og generalforsamlingen kunne gå i gang. 
 
Ad. 2: 
Der var kun kommet et forslag til en klubsang, hvorfor det indkomne forslag blev vinder af den 
udskrevne sangkonkurrence. Jan Nielsen der sammen med sin svigerinde selv har komponeret 
forslaget, havde medbragt sin harmonika, så vi fik musik til sangen. 
Formanden overrakte herefter Jan 3 flasker vin, som lovet i forbindelse med at sangkonkurrencen 
blev udskrevet. 
 
Ad. 3: 
Bestyrelsens beretning for året 2009, blev aflagt af formanden – og kan herefter læses på 
hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset. 
Richard Linqvist hæftede sig ved, at formanden fremadrettet ikke længere har tid til at deltage som 
medlem af havnens bestyrelse, og bestyrelsen derfor ønsker at sende en anden repræsentant. SBK’s 
vedtægter siger ikke noget om hvem fra bestyrelsen der skal deltage i havnens bestyrelsesmøder, 
men havnens vedtægter siger at den til enhver tid siddende formand for SBK er næstformand i 
havnens bestyrelse. Bestyrelsen sørger for at kontakte havnens bestyrelse efterfølgende, og få 
afklaret problemstillingen. 



Ad. 4: 
Bladudvalget: Ida og Merete meddelte at klubbladet ikke længere udkommer i en trykt version, men 
fremadrettet skal alle informationer søges på klubbens hjemmeside, som de har tilbudt at 
vedligeholde. Hovedårsagen til dette skal findes i, at der dels ikke kommer indlæg til klubbladet og 
dels at nyhederne ofte er tæt på at være forældede når de når frem til læserne i den trykte version. 
Hjemmesiden vil fortsat blive suppleret med opslag på havnen om kommende aktiviteter.  
Ida og Merete arbejder p.t. sammen med Kim Sund på at få den nye og mere tidssvarende 
hjemmeside i gang, og adressen vil fortsat være www.s-b-k.dk . 
I den forbindelse bliver der sendt et brev til alle medlemmer, når hjemmesiden er klar, der forklarer 
hvordan man kommer i gang med at bruge hjemmesidens faciliteter 
 
Juniorudvalget: Kim Sund som ny ungdomstræner, og  Flemming Christiansen som ny formand for 
ungdomsudvalget kunne berette om et hektisk år. En stor del af ungdomsudvalget er blevet skiftet 
ud i løbet af sommeren, da de tidligere medlemmers børn ikke længere er aktive i SBK 
ungdomsafdeling. Det tidligere udvalg har været meget behjælpelige med overdragelsen til det nye 
ungdomsudvalg, hvorfor der også i år har været megen aktivitet i ungdomsudvalget. Herunder 
kunne Flemming nævne afholdelsen af Danske Bank Cup, en hvervekampagne på skolen og et godt 
samarbejde med en ungdomskonsulent fra Dansk Sejlunion. 
Generelt er der mange nye unge sejlere med i år, hvorfor der også er mere fokus på at det skal være 
hyggeligt og sjovt at gå til sejlads, og der har derfor også været mindre fokus på kapsejladsdelen. 
Dette sker blandt andet allerede ved, at der en gang om ugen bliver holdt undervisning på Skærbæk 
skole, hvor børnene dels lærer det grundlæggende for at kunne komme på vandet til sommer, men 
samtidig også leger og har det sjovt. Der er derudover planlagt på en enkelt søndag i svømmehallen, 
hvor der skal laves kæntringsøvelser. 
Kim nævnte samtidigt at der på kort sigt kan blive brug for at udskifte en eller flere af de gamle 
følgebåde til en enkelt nyere gummibåd. Anslået pris inkl. motor er ca. kr. 25.000,- 
Samtidigt kan der på længere sigt blive behov for et antal lidt større enmandsjoller end 
optimistjollen, der er dog ingen aktuelle behov eller planer. 
 
Sejlundervisningen: Henrik Christensen har i løbet af den sidste sæson haft 3 elever på vandet nogle 
gange. Teoriundervisningen har ikke rigtigt fungeret, hvorfor det nu er lagt ud som selvstudie, der 
munder ud i både en teoretisk og en praktisk prøve i starten af juni. 
Der er allerede nu 4 tilmelde elever til den kommende sæson. 
 
Nøgle- & klubhusudlejning: Christian Kjær Ravens kan berette at han får mange henvendelser om 
leje af klubhuset fra ikke-medlemmer. Det står stadig fast at det kun er medlemmer der kan lej 
klubhuset, og kun til rolige familiearrangementer.  
Sagsgangen er fortsat at man henvender sig til Christian hvis man ønsker at leje klubhuset. Han 
sender en bekræftelse tilbage inkl. en kopi af ordensreglementet, og sender samtidig en besked til 
kassereren, der sender et girokort til lejeren. Leje af klubhus er endnu en af de funktioner der 
fremadrettet søges lagt ud på den nye hjemmeside. 
Birte Pedersen står stadig for udlevering af nøgler til klubhus osv., og har fortsat styr på hvem der 
har en nøgle, og hvem der dermed har depositum til gode. 
 
Klubhusudvalg: Richard Linqvist og Niels Hansen har i løbet af året talt inventaret op i klubhuset, 
og bestyrelsen har på baggrund af dette suppleret op, så der nu er rigeligt service mm. Der har ikke 
været brug for vedligeholdelse af klubhuset i løbet af året, men køleskab og komfur er blevet skiftet 
til nyt. 
 
Kapsejladsudvalget: Sten Olsen kunne fortælle om et aktivt år, med onsdagssejladser, 
klubmesterskab og handicapsejlads som tidligere år. Udvalget har også i år, i samarbejde med 



Middelfart Sejlklub, arrangeret Brandsø tune op og Brandsø rundt med rigtigt mange deltagere. 
Sten kunne derudover konstatere at udvalget mangler et medlem. 
  
Sponsorudvalg: Afventer. 
 
Klubmåler: Sten Olsen har målt nogle enkelt både i år. 
 
Jollebroudvalg: Thorkild Lorenzen  har ikke længere tid til at varetage værget som formand for 
jollebroudvalget, så Heine har midlertidigt overtaget det. Heine kunne berette at det går godt ved 
jollebroen. Der er p.t. en ledig plads, men de forventer at få den udlejet inden sejlsæsonen starter. 
 
Klubbåd: Niels Ørum kunne berette at klubbåden ikke har været udlejet i år, og at han ønsker at 
trække sig som ansvarlig for klubbåden. Båden bliver fortsat anvendt til onsdagssejladser, og 
sponsorindtægterne overstiger udgifterne ved at have båden. 
 
Ad. 5:  
Birte Pedersen fremlagde regnskabet for 2009, og gennemgik hovedkonti. 
Et medlem spurgte til om det var muligt at afvikle vores kassekredit, da vi betaler et fast beløb for at 
have den på trods af at vi ikke udnytter den – bestyrelsen kigger på det. 
Christian Kjær Ravens gennemgik budgettet for 2010. Der var kun kommet meget få ønsker fra 
udvalgene hvorfor budgettet, med få afvigelser, lignede det fra tidligere år. 
Et enkelt medlem mente at det forhøjede tilskud til ungdomsudvalget, ikke helt stod mål med hvor 
mange ungdomsmedlemmer der er. Det forhøjede tilskud blev forklaret med, at ungdomsudvalget 
sidste år kun havde brugt ca. halvdelen af deres budget, og derfor havde en række udskudte 
udgifter. Samtidig har ungdomsudvalget i de sidste år brugt af deres sponsorkroner for at få 
budgettet til hænge sammen. Budgettet for i år (fraregnet de udskudte udgifter fra sidste år) er altså 
mere retvisende for hvad det præcist koster at drive en ungdomsafdeling på årsbasis. Budgettet 
dækker kun lige netop driften, så der er ikke taget højde for et evt. behov for at udskifte følgebåd, 
og evt. på sigt supplere med en ny og større enmandsjolle – behov som bestyrelsen også på 
generalforsamlingen gav udtryk for at ville støtte økonomisk. 
Claus Hansen der tidligere har været formand for ungdomsudvalget kommenterede også på hvilke 
indtægter klubben har på ungdomsafdelingen, der udover kontingent også er jolleleje, forsikring, og 
tilskud fra kommunen – der er derfor relativt billigt at drive en ungdomsafdeling set i forhold til 
antallet af unge sejlere. 
Andre medlemmer meldte ud, at de så det som en selvfølgelighed at vi i klubben også økonomisk 
skal prioritere ungdomsarbejdet, hvorefter budgettet blev vedtaget. 
 
Ad 6: 
Henrik Thomsen gennemgik de allerede nu fastlagte dele af programmet for i år. Bestyrelsen har 
ønsket så tidligt som muligt at få fastlagt datoerne for de forskellige arrangementer, så vi på den 
måde kan få så mange medlemmer som muligt til at deltage. Der blev til programmet tilføjet fælles 
morgenmad i forbindelse med søsætning, samt efterlyst en dato for fælles opstilling af bådstativer i 
efteråret. Når tilføjelserne er gjort bliver programmet hængt op i klubhuset, og lagt d på 
hjemmesiden. 
 
Ad. 7: 
Da vi fortsat har en god økonomi, ønsker bestyrelsen at vi fastholder samme kontingent som 
tidligere – Godkendt af generalforsamlingen. 
 
Ad. 8: 
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 
 



Ad. 9: 
Formanden var på valg, og ønskede genvalg – Genvalgt. 
 
Ad. 10: 
Søren Hansen og Birte Pedersen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen havde to 
kandidater Flemming Christiansen der samtidig er formand for ungdomsudvalget, og Christian 
Høstgaard – Begge kandidater blev valgt. 
Morten Braae Nielsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen, da han ikke længere har tid til at deltage 
i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen havde ingen kandidater. Ingen på generalforsamlingen havde lyst 
til at stille op. Hans Dideriksen træder som suppleant midlertidigt ind i bestyrelsen, og bestyrelsen 
får af generalforsamlingen mandat til selv at supplere sig med et nyt medlem, så Hans igen bliver 
suppleant, 
 
Ad. 11: 
Hans Dideriksen ønsker genvalg som suppleant – Genvalgt. 
 
Ad.12: 
Tage Hansen og Richard Linqvist ønskede genvalg som revisorer – Genvalgt. 
Bjarne Kollin ønskede genvalg som revisorsuppleant – Genvalgt. 
 
Ad. 13: 
Følgende blev valgt til klubbens forskellige udvalg: 
Ungdomsudvalg: Var fuldtalligt efter skiftet i sommers. 
 
Blad- og annonceudvalget: Ida og Merete modtog genvalg. 
 
Sejlerundervisning: Henrik Christensen modtog genvalg, men vil gerne have en hjælper. 
 
Klubhusudvalget: Niels Hansen og Richard Linqvist modtog genvalg. 
 
Kapsejladsudvalget: Består nu af Sten Olsen, Niels Hansen, og Henrik Bøje Hansen der alle modtog 
genvalg. Der mangler p.t. et medlem i udvalget. Fremadrettet støtter kapsejlads- og 
ungdomsudvalget med hjælpere i det omfang det kan lade sig gøre. 
 
Sponsorudvalget: Fortsat afventende. 
 
Klubmåler: Sten Olsen modtog genvalg. 
 
Jollebroudvalg: Thorkild Lorenzen træder ud, og overlader posten til Heine, der modtog valget. 
 
Klubbåden: Niels Ørum ønsker at blive afløst, der ses på om der blandt brugerne er en eller flere der 
vil overtage ansvaret. 
 
I forlængelse af valg til udvalgene kvitterede formanden med 3 flasker vin til flg.: 
Claus Hansen der i mange år har været en af de bærende kræfter i ungdomsudvalget, og som har 
gjort en god indsats for overdrage opgaven til sin efterfølger. 
Søren Hansen, der har taget endnu en årrække som bestyrelsesmedlem i SBK. 
Morten Braae Nielsen der ligeledes har taget en årrække som næstformand i SBK. 
 
 
 
 



Ad. 14: 
Et medlem ønskede en klubaften med gennemgang af kapsejladsreglerne. Kapsejladsudvalget ser på 
mulighederne for at gennemføre et sådant arrangement. 
 
Kim Sund gennemgik et forslag til hvordan SBK nye hjemmeside kan komme til at se ud, og 
fortalte også lidt om tankerne bag. 
 
 
Richard Linqvist afsluttede herefter generalforsamlingen, og der blev serveret pølsebord samt 
øl, vand og vin.  
 


