
Ordinær generalforsamling i Skærbæk Bådeklub, tirsdag d. 9. februar 2016. 
 

 

Dagsorden: 

 

 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt 

forelæggelse af budget for det kommende år. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

6. Valg af formand 

7. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

10. Beretning fra udvalg. 

11. Eventuelt 

 

 

Tilstede var 41 medlemmer. 

 

Pkt.1: Niels Hansen valgtes til dirigent 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning for 2015: 





 

 

 



 

 

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt forelæggelse af 

budget for det kommende år. 

 

Regnskabet godkendtes. 

 

I budget regnes med kontingentstigning. Rickard begrundede dette. Vi ønsker ikke at tære på 

formuen for at iværksætte nye aktiviteter. Nogen debat om dette emne. Budget taget til efterretning. 

 

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent. 

 

Aktiv voksen fra 950 kr til 1000 kr. 

Ægtefælle samt samboende fra 200 kr til 225 kr. 

Junior med aktiv forælder fra 300 kr til 350 kr. 

Aktiv junior fra 600 kr til 650 kr. 

Passiv medlem fra 550 kr til 600 kr. 

 

Kontingentstigning godkendtes med 39 stemmer mod 2. 

 

Pkt. 5: Indkomne forslag. 

Ingen forslag. 

 

Pkt. 6: Valg af formand. 

 

Kjeld Hansen valgtes til ny formand. 

 

Pkt. 7: Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer. 

 

Peter Willemoes (nyvalg), Leon Nørulf (genvalg), Merete Bülow Ravens indtræder som 

repræsentant for unge-afd. i stedet for Swen Wentker. 

Birte Pedersen fortsætter som regnskabsfører. 

 

Pkt. 8: Valg af suppleant til bestyrelsen. 

 

Torben Mikkelsen valgtes til suppleant. 

 

Pkt. 9: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 

 

Sten Sparsø og Tage Hansen valgtes som revisorer og Henrik Christensen som revisorsuppleant. 

 

Pkt. 10: Beretning fra udvalg. 

 

Kapsejladsudvalg: Sten Sparsø redegjorde. Nye bøjer udlagt og en enkelt flyttet pga. 

Grundstødningsfare. Lav deltagelse trods god forhåndstilkendegivelse om deltagelse. Der opfordres 

til deltagelse. 



Ungeafdeling: Swen Wentker redegjorde og takkede for 5 gode år . En god udvikling i surf og nye 

tiltag i SUP. Godt samarbejde med Fredericia Kommune og Skærbæk Lystbådehavn. Ønsker for 

den gode tone og imødekommenhed i SBK.  

Merete takkede Kim for hans gode indsats for ungeafdelingen. 

Merete redegjorde for nye tiltag for at øge tilgangen af nye unge sejlere: 

 

  

SBK UNGDOM

2015 - 2016

 

Formandsskifte – tak til Swen

Mange surfer – børn og voksne

Få sejlere – OPTI og FEVA tynder ud!!!

SUP igang – få deltagere

Deltagelse i stævner – Fænø Rundt, Sail Extreeme

Deltagelse i World Cup FEVA 

Afholdt sommerlejr og Klubmesterskab

Uddannelsesaktivitet – udgifter dækket

- Instruktørkursus

- Træneruddannelse

- Klubkonference 

Inspiration, networking og erfaringsudveksling!!!

SBK UNGDOM - ÅRET DER GIK

 



 

SBK UNGDOM - AKTIVITETER 2016

Vinteraktiviteter – i gang

Åben klubaften – Ubådenes Univers, 15. marts

Forårsklargøring – standerhejsning

Fællesstævne – Fænø Rundt

Sommerlejr

SBK stævne

Klubmesterskab

Vinterklargøring 

- standerstrygning

Mød os på Facebook: 

SBK Ungdom (gruppe)

SBK Ungdom – Sejl, Surf og SUP
 



Mærk børnenes 

sejlerglæde!!!! 

Grejonkler

-Hjælp til småreparationer

-Styr på grejbeholdningen

-Motorbådsbestyrer 

Madtanter

-Mad til træningsaftner

Sponsorjægere

-Søgning af sponsorater

Eventhjælpere

-Diverse arrangementer
 

 
 

Pkt. 11: Eventuelt. 

 

Kim redegjorde for tanker om et nyt tiltag SB 20 joller. Der var god opbakning omkring dette 

projekt og den kommende bestyrelse opfordredes til at arbejde videre med sagen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet, Derefter ost og rødvin. 

Referent: Leon Nørulf 


