Ordinær generalforsamling SBK
8. februar2011
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Det ekstra punkt – den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem – Kaj Fink.
4. Udvalgene aflægger beretning.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende
år.
6. Fastsættelse af kontingent..
7. Behandling af indkommende forslag
8. Valg af formand, i lige årstal. Formanden tager imod genvalg.
9.Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer er på valg.
10.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
11.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
12.Valg af udvalg.
13.Eventuelt.

Ad.1:
Richard Lindquist blev foreslået, og enstemmigt valgt som dirigent – der var mødt 44 medlemmer
op til generalforsamlingen.
Richard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
Richard konstaterede at dagsordenen er blevet ændret, idet der ekstraordinært er tilført et punkt som
udnævner et æresmedlem. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens dagsorden, og
generalforsamlingen kunne gå i gang.
Ad. 2:
Bestyrelsens beretning for året 2010, blev aflagt af formanden – og kan herefter læses på
hjemmesiden og på opslagstavlen i klubhuset.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
Ad. 3:
Bestyrelsen har valgt at indstille Kaj Fink som æresmedlem. Kaj Fink har gennem mange år ydet en
stor indsats i arbejdet med klub og havn. Derfor modtager han denne anerkendelse.

Ad. 4:

Web-udvalget: Ida og Merete fortsætter arbejdet i det der nu har skiftet navn fra bladudvalg til
Web-udvalg. Alle informationer søges nu på klubbens hjemmeside, som er godt kørende. Flere end
100 af klubbens medlemmer er d.d. oprettet og registreret med de ønskede oplysninger på adressen
som fortsat er www.s-b-k.dk . Der er ved at blive lavet en folder som forklarer hvordan man
kommer i gang med at bruge hjemmesidens faciliteter. Der vil også blive adgang til at lægge opslag
og informationer for diverse udvalgsmedlemmer, som skal kunne benytte den nye facilitet.
Ungdomsudvalget: Kim Sund som ungdomstræner, og Flemming Christiansen som formand for
ungdomsudvalget kunne berette om endnu et hektisk år. Der er stor succes med hvervekampagnen
på skolen og antallet af ungdomssejlere steg henover sommeren sådan at der efter sommerferien var
18 unge sejlere på vandet to gange om ugen. Der er holdt fast i den lagte strategi med 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 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.
Der er blevet afholdt Danske Bank Cup med deltagelse af sejlere fra de omkringliggende klubber,
ligesom klubben har været repræsenteret ved stævner rundt omkring.
Der vil til den kommende sæson blive den ændring at Ungdomsafdelingen udvider sine aktiviteter,
således at der også fremover tilbydes surf-undervisning.
Der søges netop nu fonde og sponsorer for at kunne indkøbe udstyr og grej, så vi på en fornuftig
måde får gang i dette nye tiltag. Henrik Andersen er formand i surf, og dermed også repræsenteret i
ungdomsudvalget.
Sejlundervisningen: Henrik Christensen har i løbet af den sidste sæson haft 3 elever i praktikken, på
vandet. Teoriundervisningen har fungeret godt, og der var 13 elever til start.
Klubhusudlejning: Christian Kjær Ravens kan berette, at det med den nye hjemmeside til bookning
af klubhus, nu er ligetil for udvalgene selv at tilmelde i kalenderen. Dermed er vi fri for dobbeltbookning.
Det står stadig fast at det kun er medlemmer der kan leje 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.
Nøgleadministration: Flemming Christiansen står for udlevering af nøgler til klubhus osv., og har
styr på hvem der har en nøgle, og hvem der dermed har depositum til gode.
Klubhusudvalg: Richard Linqvist og Niels Hansen har ikke noget at berette. Sidste års indkøb af
småt inventar var godt givet ud, og skabene er nu fulde.

Kapsejladsudvalget: Henrik Bøje 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. Disse to sejladser vil fra i år bytte plads, således at
Brandsø TuneUp bliver om søndagen og Brandsø rundt om lørdagen.
Sponsorudvalg: Afventer.
Klubmåler: Sten Olsen fortsætter dette år ud. Derefter ønsker han at blive udskiftet.
Jollebroudvalg: Der var ikke repræsentanter på denne generalforsamling. Der er sendt breve ud
omhandlende den aktuelle situation. Depositum refunderes til brugere.
Jollebroen ønskes fjernet fra P-området da den optager plads. Der er problemer med plads til
parkerede biler på området.
Klubbåd: Niels Ørum trækker sig som ansvarlig for klubbåden. Kjeld Hansen som har sejlet den i
forløbne sæson, overtager herfra og fortsætter i samme omfang vedligehold og brug af båden.
Et forslag er at der laves et ”klub/H-bådsudvalg som laver et system hvor man kan skrive, hvem der
er ude og hvornår man kommer hjem, samt bestilling af båd, til tur og kapsejlads.
Båden bliver fortsat anvendt til onsdagssejladser, og sponsorindtægterne overstiger udgifterne ved
at have båden.

Ad. 5:
Birte Pedersen fremlagde regnskabet for 2010, og gennemgik hovedkonti.
Christian Kjær Ravens gennemgik budgettet for 2011. Der er valgt en konservativ tilgang til det
kommende år da der forventes mange nye medlemmer, men ikke er nævneværdigt mange nye
indmeldte endnu, trods de mange solgte pladser i Havnen. Derfor er budgettet, med få afvigelser,
lignede det fra tidligere år.
Der var ikke kommentarer om hverken regnskab eller budget.
Regnskabet blev godkendt og budget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 6:
Da vi fremadrettet skal indbetale kontingenter via den nye hjemmeside, har vi været nød til at bryde
det op i nogle satser, for at hjemmesiden kan dele det op i bl.a. ungdom og familiekontingenter. For
de fleste betyder det intet, for relativt få betyder det lidt mere og andre lidt mindre. Hele
opsætningen er forsøgt holdt neutral for klubben, hvilket er lykkes.

Ad. 7:
Bestyrelsen foreslår at vedtægternes paragraf 8 stk. 2 ændres således at ordlyden bliver:
"Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst
3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via e-mail, ved opslag på klubbens
hjemmeside www.s-b-k.dk samt ved ophængning af invitation i klubhuset. Dagsordenen
bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside ved rundsendning
af email samt ved opslag i klubhuset."

Bestyrelsen foreslår endvidere at vedtægternes paragraf 13 stk. 1 ændres således at ordlyden bliver:
”Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand
eller sekretær. Blandt bestyrelsens medlemmer vælges for 1 åa ad gangen på samme møde en
repræsentant til Skærbæk Lystbådehavn S/I´´s bestyrelse. Pågældende repræsentant skal fortrinsvis
vælges blandt de medlemmer af bestyrelsen med stemmeret på generalforsamlingen i Skærbæk
Lystbådehavn.”

Bestyrelsen foreslår at ungdomsudvalget fremover kaldes ”Ungdoms- og Surfudvalg”, således at
surfafdelingen organisatorisk og økonomisk sortere under ungdomsafdelingen/juniorudvalget.

Da generalforsamlingen ikke kan mønstre nok stemmeberettigede, vil der blive indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling, hvor ovenstående atter vil være til afstemning.

Ad. 8:
Formanden var ikke på valg. Fortsætter.

Ad. 9:
Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. På valg er bestyrelsesmedlem (næstformand) Henrik
Thomsen, modtager genvalg, og bestyrelsesmedlem (sekretær) Hans Dideriksen, modtager genvalg.
Begge genvalgt.

Ad. 10:
Valg af en suppleant til bestyrelsen: Søren Rosborg stiller op som suppleant. Valgt.

Ad.11:
Tage Hansen og Richard Linqvist modtog genvalg som revisorer.
Bjarne Kollin modtog ligeledes genvalg som revisorsuppleant.

Ad. 12:
Følgende blev valgt til klubbens forskellige udvalg:
Ungdomsudvalg: Var fuldtalligt efter skiftet sidste år. Henrik Andersen er nu med som repræsentant
for Surf.
Blad- og annonceudvalget: Ida og Merete modtog genvalg.
Sejlerundervisning: Henrik Christensen modtog genvalg.
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.
Sponsorudvalget: Fortsat afventende.
Klubmåler: Sten Olsen modtog genvalg, men varslede at han holder til næste generalforsamling.
Jollebroudvalg: Der var ikke repræsentanter herfra. Forventes nedlagt fra denne sæson. Men der
resterer et arbejde med at finde ud af hvad jollebroen nu skal bruges til. Den repræsenterer en
betydelig værdi for klubben, og kan med stor sandsynlighed genanvendes i den nye havn til glæde
for klubbens medlemmer, både joller og andre. Det arbejde håber vi at der findes jollebrolejere, der
kan hjælpe lidt til med.
Klubbåden: Kjeld Hansen er netop valgt ind her, efter at Niels Ørum har gjort en mangeårig indsats.

Ad. 13:
Vedr. vores Klubstandere og kasketter: kan der laves bestillingsliste/og betaling via hjemmesiden.
Kvittering skal i så fald printes ud og forevises ved afhentning af vare.
Der var en klage over kvaliteten på kasketter og standere: Kasketterne er pæne, men falmer meget
hurtigt når man går med dem i solen. Klubstanderne bliver også hurtigt slidt.
Et forslag fra et klubmedlem til alle andre: Tag jer sammen og få en ny stander op hvert forår, så vi
er fri for at se på de gamle vindblæste modeller.
Der er ønske om en lettere systemnøgle ordning. Det er et problem at f.eks. kapsejladsudvalget ikke
kan hente bøjer til baneudlægning som er i optimist-skuret fordi nøglen hertil er en anden gruppe.

Richard Linqvist afsluttede herefter generalforsamlingen, og der blev serveret pølse- og
ostebord samt tilhørende øl og vand.

