Referat af SBK Generalforsamling d. 4. februar 2014
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af formand, i lige årstal
7. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Valg og beretning af udvalg
11. Eventuelt.

Formanden, Rickard Lindquist bød velkommen til 38 fremmødte og foreslog Henrik Thomsen som
dirigent.
1. Forsamlingen kvitterede og godkendte Henrik Thomsen med applaus.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter lovene.
2. Bestyrelsens beretning fulgte herefter, se bilag.
De mest markante punkter var
- en velfungerende ungdomsafdeling med højt aktivitetsniveau
- det lave aktivitetsniveau indenfor kapsejlads, dog med undtagelse af handicap
sejladsen, som havde stor opbakning
- nytænkning er påkrævet især indenfor kapsejlads
- hjemmesiden har også manglet aktivitet, men nu kommer der en web ansvarlig
- to udfordring vil det kommende år være ny jollerampe og nogle velfungerende
udvalg skal etableres
Beretning blev godkendt med applaus
3. Birte fremlagde regnskabet som også var lagt i kopi til de forsamlede.
Regnskabet udviste god overensstemmelse med budgettet, se bilag.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Rickard fremlagde budgettet for det kommende år som viser en lille underskud, som har årsag i og
er af samme størrelsesorden som den kommende jollerampe, se bilag.
Budgettet blev efter få spørgsmål til udviklingen af junior afdelingen vedtaget med applaus.
4. Kontingent stigning på 50,- blev vedtaget.
5. Indkomne forslag: ingen
6. Formanden blev genvalgt med applaus.

7. To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: Henrik Thomsen og Leon Nørulf.
8. Suppleant blev valgt: Søren Rosborg
9. To revisorer fortsætter: Tage Hansen og Steen Sparsøe. En revisor suppleant: Henrik Christensen
10. Ungdomsafdelingen repræsenteret af Kim Sund fremlagde årsberetning:
Hovedpunkter: 62 aktive juniorer i 2013; deltagelse i stævner bl.a. Middelfart; god aktivitet; men
mangler lidt materiel bl.a. to ledsagerjoller; meget aktive forældre; stor glæde af det ny byggede
sejlskur. 2014 planerne er mere deltagelse i stævner, aktivitet for forældrene, mere sponsor
opsøgning. Beretningen fik bifald.
Kapsejladsudvalget repræsenteret ved Henrik Bøje: onsdags sejladserne blev gennemført med de
sædvanlige fartøjer og flere er ønsket; Fjord Race havde få tilmeldte og blev aflyst pga. vindstille;
Klubmesterskaber blev aflyst pga. kun tre både; nytænkning søges for at styrke aktiviteten; evt.
kunne fest og kapsejlads sluttes sammen; Tanker om en ide udviklingsforum; Medlemmerne af
kapsejladsudvalget trækker sig under opfordring til andre starter et nyt kapsejladsudvalg.
Der blev annonceret en kommende klubkonference i DS med formål at få flere voksne til at sejle.
Interesserede kan mail til formanden.
Syv i forsamling tilkendegav ved en håndsoprækning at være interesseret i onsdagssejlads den
kommende sæson.
11. Evt. Fra forsamlingen blev det foreslået at faciliteter for børnefamilierne blev forbedret især de
udendørs områder. Et forbillede blev nævnt: Rosenvold.
Kristian foreslog et samarbejde med beboerforeningen, således havnen kan blive et samlingspunkt.
Åben klubhus blev foreslået. Bedre indretning af klubhus med sofa og TV skærm. Klubhus som
samlingspunkt hvor man mødes.
Steen Sparsøe efterlyste vinter arrangement søndag formiddag.
Facebook-annonceret arrangement blev foreslået som mulighed for det spontane tiltag i trend med
tiden.
”Medlem til medlem” på hjemmesiden kunne genoplives.
Vinterbadning
Fri WIFI på området
Thomas Broge foreslog et Fornyelsesudvalg. Dette fik tilslutning juniorafdelingen.
Meget mere blev diskuteret under EVT i en livlig debat.
Generalforsamlingen blev afsluttet af dirigenten og formanden under applaus. Derefter var der et
lettere traktement.

