
SBK Generalforsamling 2018. 

Afholdt i klubhus tirsdag d. 26.2.2019. 
 
Tilstede var 40 medlemmer. 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 
3. Forrelæggelse 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. (Torben Mikkelsen og Leon Nørulf er på valg. Begge 
modtager genvalg). 

 
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. (Nuværende: Steen Sparsøe). 

 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Nuværende: Henrik Christensen, Steen Sparsøe 

og suppleant Tage Hansen). 
 

10. Valg af udvalg. 
 

11. Klubbens bestyrelse skal være repræsenteret i samtlige udvalg. 
 

12. Eventuelt. 
 

 
Bestyrelsen har modtaget forslag til ændring af vedtægternes §6, som foreslås ændret til flg.: 

  
§6: Kontingent: 

1. Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen 
på den ordinære generalforsamling. 

2. Kontingentet opkræves helårsvis forud den 15. januar. 
 
Begrundelse for ændringsforslaget: 

I forbindelse med den kommende generalforsamling vil jeg gerne fremsætte følgende forslag der hænger 
sammen med §5 stk. 1 
  



Der står følgende: 
§5: Stemmeret: 

1. For at have stemmeret til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kræves mindst 3 måneders 
medlemskab som aktiv førgeneralforsamlingen samt ingen kontingentrestance. 

  
Jeg vil gerne foreslå at kontingentet opkræves tidligere på året, altså ikke som nu 1. april. 
Med en opkrævningsdato der ligger efter generalforsamlingen gives der mulighed for at medlemmer der 
ikke betaler deres kontingent for den kommende sæson kan stemme på generalforsamlingen. 
Det ville kunne undgås hvis opkrævningen af kontingent ligger f.eks 15. januar. Således er der mulighed for 
kassereren at lave en opgørelse af betalende medlemmer inden den kommende sæsons generalforsamling. 
 
 

Referat: 
 
Pkt 1.  Niels Hansen valgtes til dirigent. 
 
Pkt. 2. Kjeld Hansen aflagde beretning for bådeklubben og Merete Bülow Rawens for 

ungeafdelingen. Begge beretninger er vedhæftet. 
 Kim Sund aflagde beretning for SB 20. Her er der blevet indkøbt 1 mere, så vi nu har 

2 stk. Tak til Quorning for støtte til klargøring. Sejlerskole tirsdag og torsdag ved 
Henrik og Martin. Der er pt. 5 ledige pladser i sejlerskole. Medlemmer opfordres til af 
benytte bådene efter gældende regler. 

 Alle beretninger godkendtes. 
 

Steen Sparsøe fremkom med en kritisk kommentar vedr. vinteropbevaring af joller. 
 

Pkt. 3. Regnskab og budget fremlagdes af Hans Christian Jørgensen. Unge-afd. får de næste 3 
år en ekstra bevilling fra hovedklub på 15.000 kr årligt.  
Både regnskab og budget godkendtes. 

 
Pkt. 4. Kontingent fastholdes på nuværende niveau. 
 
Pkt. 5. Forslag om ændret dato for indbetaling af kontingent. Det indsendte forslag skulle 

lette kasserens overblik over medlemstallet ved generalforsamling mm. Lidt debat om 
emnet. Der kræves ikke vedtægtsændring omkring dette emne, så bestyrelsen går i 
tænkeboks og træffer beslutning. 

 
Pkt. 6. Kjeld Hansen er på valg i lige årstal. 
 
Pkt. 7. Torben Mikkelsen og Leon Nørulf genvalgtes. 
 
Pkt. 8. Steen Sparsøe genvalgtes som suppleant til bestyrelsen. 
 
Pkt. 9. Revisorer og revisorsuppleant. Henrik Christensen og Steen Sparsøe. Tage Hansen. 

(suppleant) 
 
 



Pkt. 10 Udvalg:  
Ungdom: Merete.  

 Kapsejlads: Henrik Christensen, Peder Willemoes, Morten Fonager. 
SB20:  Kim S.,Kurt, Martin Ø., Rickardt, Henrik C., Jes og Søren R. 
Webside: Morten Fonager. 
Tur-og kapsejladsbøjer: Thomas Broge, Steen Sparsøe og Hans Didriksen. 
Vild med Vand: Ida Didriksen, Jan Pries, Jette Kjær, Merete Bülow Ravens, Kurt 
Rasmussen, Leon Nørulf. 
Nøgle-og låseudvalg: Søren Karstoft og Søren Rosborg. 
 
 

Pkt. 11  
 
Pkt. 12 Klublokalet er blevet malet indvendigt og der indkøbes div. møblement til gavn for 

medlemmer og gæstesejlere. Kjeld opdordrer til at opsætte klubstandere fra besøgende 
klubber mm. 

 Søren opdaterer nøglebrikker. 
 
Efter generalforsamlingen var klubben vært ved et stk. smørrebrød indkøbt i Bilka. 
 
Ref.: Leon Nørulf 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SBK. 2018 
Bestyrelsens Beretning. 

2018 har været et rigtigt godt år for sejlere og klub.   
Vi havde ved udgangen af 2018  203 aktive medlemmer og 35 børn og unge samt 3 
passive   Sammenlagt, ungdom og alderdom giver det 241 medlemmer. Mellemdom 
findes jo ikke. 
 
Vi startede året med et kursus om el i både hvor vi var 35 til et aften møde her i huset. 
Det var rigtig godt og det vil vi nok gøre igen. 
Så var klubben vært ved vinterfrokosten arrangeret af Tommy og co. 
I februar fik vi en henvendelse fra cb66 klubben om vi ville arrangere et stævne for 
sportsbåde, og da vi jo selv har en af slagsen, sagde vi ja til det. Så vi afholdt stævnet 
for 11 sportsbåde i maj måned i fantastisk vejr med kongeskib i baggrunden. 
Fantastisk.  Desværre kunne sb 20 sejlerne ikke samle et felt på det tidspunkt. 
I begyndelsen af juni afholdt vi vild med vand dagen. Vi havde ca 350 gæster den 
dag, hvor vi prøvede at give interesserede mulighed for at snuse til det, som er  vores 
passion. Mange fik en tur i bådene, som flere af klubbens medlemmer velvilligt 
stillede til rådighed. Tak for det. Og vi kan allerede sige nu at det gør vi igen da det er 
et godt vindue til vores sport. 
Vi har en sponsor i Nordea som i 2 omgange har betænkt os i form af kontanter, og 
da jeg fik en henvendelse fra dem om vi ville sejle en tur med nogen af deres kunder 
fra Danbolig  sagde jeg ja. 
Da de mødte op havde Nordea en check på 20000 kr med og heldig vis fedtede vi 
dem ikke af med 10 minutter på  vandet. 
De fik 2 timer i sportsbådene arrangeret som matchrace under ledelse af Kim og 
Henrik som dommere. Og jeg har sjældent set en mere begejstret flok til en bid mad 
her i klubben efterfølgende. Det gør vi også igen. 
Så havde vi besøg en aften af de unge mennesker fra Middelfart, som var ude i  
Bissen og Banditten. Også de kunne lide bådene. 
I det hele taget må vi sige, at vi har valgt rigtig med hensyn til udskiftningen af H 
båden til SB 20 bådene. Når jeg siger bådene er det jo fordi vi har købt nr 2. 
De bliver brugt flittigt til sejlerskole, praktisk sejlads og onsdagssejlads. 
Ang sejlerskole var der 6 til teori i 17-18 og 11 til teori i 18-19 
Heraf 4 til praktisk prøve i 18. 
Vi afsluttede sæsonen med den traditionelle handicapsejlads rundt om Fænø. Og der 
er stadig plads til flere på tilmeldingslisten. 
 
Af nye tiltag i klubben skal nævnes, at der er sat nye lofter op i multirummet samt at 
gulvet er slebet og malet. Herefter er der sat gulvlister på. Der er indkøbt et tv til 
trænerne kan undervise på. Det er vist det, der kaldes moderne udvikling.   Der er 
også til rummet indkøbt værktøjsskabe og værdiskabe til fri afbenyttelse. 



Vi har igen haft åben klubhus for gæstesejlere og vi har stadig til gode at se en bøjet 
teske. Tværtimod tager vores gæster imod tilliden med taknemlighed.  
 
Vi har i 2018 igen haft et meget aktivt år, hvis vi kaster blikket over mod jollebroen, 
men mon ikke at Merete er den rette til at ajourføre jer  angående dette. 
 

  

 

 

Beretning SBK Ungdom 2018: 
 
 

SBK UNGDOM
2018 – 2019

FLERE MEDLEMMER

•AKTIVE 35

•OPTI SEJLERE: 18

•SURF: 9

•FEVA: 6

•A-SEJLERE: 5

•KRABBEFANGERE: 1

•ÅRETS AKTIVITET 375 TIMER

 
 
 
 



ÅRET DER GIK 2018 - SBK PÅ KURSEN
ØGET AKTIVITET OG DYGTIGGØRELSE: 

5 A-SEJLERE 

3 FEVA BESÆTNINGER 

ØGET SURF AKTIVITET

SEJLERGLÆDE

4 DUELIGHEDSKURSISTER

GARDA-TRÆNING

 
 

STORT KLUBENGAGEMENT:

VÆRT FOR ÅBNE LILLEBÆLT MESTERSKAB

FÆLLESSPISNING OG SVØMMEHALSTUR 

KLUBTRØJER – SYNLIGHED 

KLUBMESTERSKAB OG VINTERAKTIVITETER

TRÆNINGSLEJRE

FÆLLES VINTERSEJLADS OG GÆSTESEJLERE

 
 
 
 



STOR STÆVNEDELTAGELSE:

SBK DELTAGELSE I INTERNATIONALE STÆVNER – NM, EM OG HOLD EM

FÆLLES KLUBDELTAGELSE I LOKALE STÆVNER

 
 

HVEM ER VI NU I UNGDOM???
OPTIMIST  MICHAEL SVENSSON

JACOB PALM

KLAUS WINTHER

MORTEN BJØRNER

MORTEN ANDERSEN

FEVA SOFIE TANG 

SURF  KRISTIAN LEHMANN

CHRISTIAN BORNØ

HANS DIDERIKSEN

FORMAND MERETE BÜLOW RAVENS

SPONSOR      METTE MULBERG

LISBETH SVENSSON

GREJ NICOLAI SEHESTED 

LARS ØRUM

HELE FORÆLDREGRUPPEN
 

 



PEJLING FOR 2019 
HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSVENLIG SEJLKLUB

• FORSAT FORØGELSE AF ANTALLET AF BØRN OG UNGE

• FASTHOLDELSE AF FEVA OG SURF AKTIVITET

• MÅLRETTET KAPSEJLADSTRÆNING

• FÆLLES DELTAGELSE I STÆVNER

• STYRKE FÆLLESSKABET I KLUBBEN

• INITIERE EVENTS I KREDS LILLEBÆLT 

• AFHOLDE LILLEBÆLT MESTERSKAB 2019

• ØGE SYNLIGHED OG STØTTE

SE WWW.S-B-K.DK

 
 

HVORDAN KAN DU HJÆLPE OS?

• FORNYELSE AF JOLLERAMPE

• HJÆLP TIL SMÅREPARATIONER PÅ JOLLER 

• KLARGØRING AF SURFSKUR

• FORÅRSKLARGØRING AF MOTORER/FØLGEBÅDE

• MADTANTE M/K FÆLLESTRÆNING 6. OG 7. APRIL

 
 



SBK Ungdom - Sejl, Surf og SUP

FØLG OS!
KONTAKT OS!

VI VIL SÅ GERNE VISE JER HVAD VI LAVER!

SBK Ungdom

www.s-b-k.dk

 
 
 
 
 
Hej Leon  
Det var også sådan jeg hørte det, så godkendt her fra. 
Mvh. Niels 

Sendt fra min iPad 
 
Den 7. mar. 2019 kl. 10.53 skrev Leon Nørulf <leon@profibermail.dk>: 

Hej Niels, 
  
Vedhæftet referat fra generalforsamling. Håber det kan godkendes. 
  
Mvh 
Leon 
 


