Ordinær generalforsamling for SBK 2016, afholdt d. 7.2.2017 i klubhus.
Der var fremmødt ca. 45 medlemmer.
Dagsorden iflg. vedtægter.
1: Til dirigent valgtes Niels Hansen, der konstaterede,at forsamlingen var lovlig varslet.
2: Bestyrelsens beretning v. Kjeld Hansen.

SBK Bestyrelsens beretning 2016
Det seneste år har været lidt turbulent.
1.Først skulle den nye bestyrelse lige sætte sig ind i tingene, og derefter valgte Henrik Bornø at
forlade bestyrelsen. Ind er så kommet vores suppleant, Torben Mikkelsen. Som Suppleant er man
på valg, men han har lovet at stille op igen.
2. Så fik vi den tanke at vi gerne ville lave et større stævne. Lillebælt 24. Og vi må konstatere at vi
skød over målet. Det var der ingen tilslutning til.
3. Så har vi besluttet at klubhuset ikke kan lejes mere. Vi har været igennem de sidste 4 års
indtægter, og vi kan konstatere ar når der er modregnet lokaletilskud fra kommunen, så er det der er
tilbage under 1500 kr pr år. Vi har set bort fra nedslidning af inventar og strøm.
Vi har gjort noget andet, for medlemmerne skal jo stadig have mulighed for at bruge klubhuset som
tidligere. Nu låner man i stedet for at leje. Så hvis man skal bruge klubhuset fremover, så kan man
låne det mod at give en aftalt pengegave til klubben.
Hvorfor gør vi dette? Jo det gør vi for at slippe for lokale refusion. Det vil give os omkring 5000
mere pr år.
4. Og så har vi ansøgt Tryg fonden om at få en hjertestarter op hernede. Det bliver en udendørs
version. Der er en på Skærbækhus og på værket, men den på værket kan kun bruges i dagtimerne.
5. Jeg deltog i Kolding Bådlaugs Fænø Rundt i sidste år og i den forbindelse slog det mig hvor
meget vi ligner hinanden, og hvor lig vores opgaver og problemer er. Vi vil jo det samme.
Jeg henvendte mig derfor til Claus Munch, som er formand for Kolding Bådlaug og bad om et
møde, og i efteråret var jeg i Kolding og sammen med Claus fik vi sat ord på hvad vores respektive
klubber kunne bruge hinanden til.
Jeg inviterede derfor de andre klubber i Lillebælt, Middelfart, 2 Koldingklubber, Fredericia og Strib
til et møde her i klubben. Det var i november. Vi er blevet enige om at lave noget mere fælles.
I har måske allerede set opslaget om en flotille sejlads til Limfjorden, vi har elever på sejlerskole i
Kolding. Der bliver arrangeret klubbesøg hos hinanden til sommer etc.
Vi har ikke haft sejlerskole de sidste par år ( jeg ved faktisk ikke hvornår vi havde det sidst.
Vi har haft 3 forespørgsler. Som et led i samarbejdet mellem Lillebælt klubberne har vi sendt dem
til Kolding, og jeg ved at der er 1 i gang .Vi skal så selv stå for den praktiske del af sejlerskolen.
Vi har også modtaget invitationer til at kunne deltage i motorpasser kurser, som er obligatorisk når
en båd når en vis størrelse. Jeg ved ikke om der er nogen som deltager herfra.
Blot et par eksempler på hvad vi i fremtiden vil bruge hinanden til.
Vi vil orientere hinanden om hvad vi gør og hvor vi er på vej hen. Fredericia har lige købt 3 Grinde.
Havde de nu vidst hvad vi roder med havde de måske købt noget lignende, det havde jo været
smart. Nu i aften har de andre så møde i Strib, hvor man taler om priser på sejlerskoler, kontingent,
osv. Vi vil fortsætte med at udvide samarbejdet.

6. Ny klubbåd står der her. Den gemmer vi lige til senere og så orienterer Kim jer om det.
7. Ved køb af en ny klubbåd er en naturlig ting jo at sælge den gamle. H båden blev brugt 2 gange
sidste år( som jeg kender til) Og når den ikke bliver brugt så skal den sælges. Vi har sat prisen til
32000 kr. Er der en køber i klubben er de 2 første års havneplads inkluderet i prisen.
8. Vi deltager som bekendt også i år i sejlsportsligaen, og dertil kan vi jo også bruge den nye båd
som træningsbåd. Vi vil gerne have flere med på holdet. Så meld jer endelig.
9.Kurser. I efteråret var bestyrelsen og Kim på klub konference i dansk sejlunion regi.
Det skete i Vingsted og var en rigtig god inspiration. Vi var enige om efter konferencen at tilmelde
klubben i en landsdækkende dag som kaldes
Vild med vand
Det er en dag hvor vi
skal have så mange som muligt til at besøge vores havn.
Vi har haft inviteret alle foreninger, firmaer institutioner, private etc som vi kunne komme i tanke
om til et orienterende møde her i klubben. Vi var omkring 10.
Sidste år besøgte 60 000 mennesker de danske lystbådehavne på denne dag, så det er et godt vindue
for klubben.
Styregruppen for vild med vand vil komme med nogen tiltag i den forbindelse, og vil bede
medlemmerne om hjælp til noget forskelligt. Det kunne være at stille sin båd til skue. Lave en
ÅBEN BÅD arrangement. Aftale en sejltur med interesserede. Det kunne være at passe
kaffe/kage bod.
Er der stemning for at lave en maritim stumpemarked så er der en mulighed. Styregruppens
formand er Leon, men vi vil gerne have at i melder jer til det så tidlig som muligt.
Dagen afholdes d 10 juni og der er 80 havne i dk som deltager Se opslag.
Ungdomsudvalget vil også gerne høres. Merete vil du.
Formandens beretning godkendtes uden bemærkninger.
2a: Beretning for ungdomsafdelingen v. Merete Bülow Ravens.
Der var enkelte bemærkninger til beretningen:
Der spurgtes til Feva-jollerne, som virkede dårligt opbevarede i vinteren.
Spørgsmål til en trailer med SUP-udstyr, der havde opholdt sig på arealet. Tilhørte
Fredericia Kommune.
Forslag om at ændre på jollernes placering på pladsen.
Beretningen godkendtes.
3: Kassererens beretning v. Birte Pedersen.
Der var forslag og spørgsmål til investering i nyt og salg af ældre grej i ungeafdelingen.
Regnskab og budget godkendtes efter enkelte afklarende spørgsmål.
4: Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændringer af kontingent.
5: Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om ændring af aldersgrænser for juniormedlemsskab:

Forslag til aldersgrænser for juniormedlemsskaber, iht. Gældende vedtægter §4, stk.3:
Juniormedlem:
Op til 18 år
Familiemedlemskab
Kontingent 3
familiemedlem (forældre))

350 kr

(Junior med aktiv

Individuelt medlemskab Kontingent 1 650 kr

(Junior uden aktiv familiemedlem (forældre))

Fra 18 år til 25 år:
Individuelt medlemskab Kontingent 1 650 kr

(Junior uden aktiv familiemedlem (forældre))

Begrundelse for forslag til aldersgrænser:




SIF tildeler klubben tilskud for alle medlemmer under 25år.
Lavere kontingent for unge mellem 18 og 25 år kan fastholde/tiltrække medlemmer i
aldersgruppen.
Nye aktiviteter under udvikling henvender sig til denne aldersgruppe hvorfor et lavere kontingent
er nødvendig for medlemstiltrækning.

Forslaget blev vedtaget med stor majoritet.
6: Valg af formand. Kun i lige årstal.
7: Valg af den øvrige bestyrelse.
Torben Mikkelsen og Leon Nørulf genvalgtes.
(Bestyrelsen er: Kjeld Hansen, (formand) Peder Villemoes, (næstformand) Leon Nørulf,(sekretær)
Torben Mikkelsen, Merete Bülow Ravens, (ungdom).
Bestyrelsen efterspurgte en person til at overtage kassererposten. Der var ingen positiv respons, så
vi må se os om efter en løsning på dette problem.
8: Valg af suppleant til bestyrelse.
Morten Bjørner Jensen.
9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Steen Sparsø
Henrik Christensen
Niels Hansen, (suppleant).
10: Valg af udvalg.
Kapsejlads: Steen Sparsø, Preben Jørgensen, Henrik Christensen.
Sponsor: ?
Vild med vand: Leon orienterer om projekt Vild med Vand, som vi har tilmeldt os og
der opfordres til deltagelse i forløbet.
Leon Nørulf, Martin Oslender.
11: Eventuelt.
Kim Sund Christensen orienterede om SB20 projekt.

Thomas Broge talte for at åbne klubhus for gæstesejlere. Tilslutning til dette.
Snak om brugen af lokale bag kontor i klubhus. Dette lokale reserveres til
ungdomssejlere.
Søren: Husk at forny nøglebrikker.
Kim: Husk at meddele ændrede mailadresser.
Tage: Spørgsmål om, hvem der styrer hjemmeside.
Jack: Hvis H-båd ikke sælges kan den disponere over min plads.
Henrik: Spørgsmål om plads til SB20.
Niels: Fælles søsætning d. 25. og 26. april.
Kjeld rundede af med at overrække Birte en gave, som en erkendtlighed for hendes store og solide
arbejde i mange år som klubbens kasserer.
Dirigenten afsluttede, takkede for god ro og orden og annoncerede, at klubben efterfølgende var
vært for ost og rødvin.
Ref.: Leon Nørulf

