HØRBY, 29-03-2015

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
SØNDAG DEN 29. MARTS 2015
KLOKKEN 10:00
Formanden, Peer Andersen (PA) bød velkommen til den ordinære generalforsamling.
Pkt. 1
Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Leif Vejlgaard (LV) som dirigent og LV blev valgt med akklamation.
LV fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og valgte derefter 2 stemmetællere.
Det blev Søren Hansen og Jørgen Christensen (JC). De optalte de fremmødte medlemmer og
det blev fastslået, at der var 41 stemmeberettigede fremmødt til generalforsamlingen.
Pkt. 2.
Bestyrelsens beretning.
PA fremlagde beretningen således:
Medlemstallet er nu 141 mod 149 sidste år, hvilket er tilbagegang.
Til gengæld er der er kun 2 ledige bådpladser. Det er 4 mindre end sidste år – det er en rigtig
god tendens. Herudover har klubben haft lejet et par pladser ud det sidste år, for at sikre
indtægter.
Ungdomsafdelingen havde ved sæsonafslutning 5 elever – og vi får nu tilskud fra kommunen
til dem takket være ændringen af klubbens regler ved sidste generalforsamling.
Vi har haft besøg af 78 betalende gæstesejlere – hvilket er på niveau med 2013 (79).
Klubhuset har været ikke været udlejet i det forløbne år.
Bestyrelsen har afholdt 7 møder, heraf et møde med klubbens udvalg for at få disses ønsker til
forbedringer og aktiviteter med i budgetlægningen for det kommende år.
Af emner på bestyrelsesmøderne siden sidste generalforsamling kan følgende fremhæves:
1) Fjernelse af uistandsatte / skadede både – en blev overtaget og solgt en anden hjalp vi
med at finde en køber.
2) Drift og vedligeholdelse af havnen.
3) Gennemgang af klubbens forsikringer.
4) Beredskab ved fremtidige mulige oversvømmelser.
5) Afholdelse af fladfiskefestival (JS fortæller om den senere)
Vedr. forsikringer er det vigtigt at fremhæve:
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1) Brug af maskekranen sker på eget ansvar. Skader på egen eller andres både skal dækkes
af egen forsikring - klubben er ikke forsikret mod skader forvoldt af mastekranen.
2) Placering af master placeret i masteskuret sker på eget ansvar. Klubben dækker ikke
master i masteskuret.
3) Skader sket på landpladsen skal dækkes af egen forsikring - klubben dækker ikke.

Angående stormfloden i december 2013 hvor klubhuset blev kraftigt vandskadet – løb den
samlede regning op på 215.702,- DKK – forsikringssagen blev endelig færdig behandlet i 2014
og det kom til at koste os ca. 20.000 – mere om det fra John.
Medlemstallet faldt sidste år, men til gengæld er der færre ledige havne pladser – jeg
vurderer, at den vægtigste grund til medlemstilbagegangen skyldes at en del elever fra
sejlerskolen enten flyttede eller bare holdt op.
Så vil benytte lejligheden til at byde alle nye medlemmer velkommen i klubben. Vi håber at i
kommer til at blive glade for Hørby Havn og Hørby Bådelaug.
Nye medlemmer så vel som gamle medlemmer skal huske på at klubben kun er det som
medlemmerne gør den til.
Og selv i en forholdsvis lille klub som vores, er der meget der kan og skal laves:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klubbens broer skal vedligeholdes og fornys,
Havnens både skal op og i,
Havnens pladser og nøgler skal administreres.
Der skal modtages gæster og deres i havnen.
Der skal passes på klubbens penge,
Miljøskuret skal vedligeholdes og tømmes,
Landpladsen skal vedligeholdes og renholdes,
Affald skal fjernes,
Havnejollen skal serviceres,
Redningsbælter og brandslukkere skal efterses og fornys,
Molerne skal lues og renses for drivtømmer og skidt,
Gulve klubhuset skal vedligeholdes,
Elever skal undervises,
606’ere og optimister skal klargøres og vedligeholdes,
Foredrag og fester skal arrangeres
og så videre og så videre….

Der er rigtigt mange af klubbens medlemmer, der sørger for at det sker.
Vi er en lille klub - med begrænsede midler og derfor udføres alt arbejde, lige bortset fra
regelmæssig rengøring af klubhuset, på frivillig basis – få får en mindre godtgørelse for deres
arbejde – men det er intet – ja næsten latterligt - i forhold til det arbejde de udfører.
Alle yder fordi de vil have en god og velfungerende klub.
Hvis der er nogen, der en dag skulle undre sig over at det ene eller det andet ikke er blevet
gjort eller synes at der skal gøres mere, vil jeg opfordre dem der undrer sig til at tilbyde deres
hjælp - i stedet for måske at se skævt til den ansvarlige eller brokke sig – hvem ved – måske
har vedkommende travlt med sit rigtige arbejde – eller måske er der andre gode grunde.
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Jeg vil under alle omstændigheder - på klubbens og bestyrelsens vegne takke alle de
medlemmer, der yder en helt uvurderlig indsats for at få klubben til at fungere. Som sagt uden
jeres store indsats ville klubben ikke være det den er i dag.
Til beretningen var der et par spørgsmål som relaterede sig til forsikringer:
Benny Pedersen (BP): Er medlemmer der arbejder for klubben dækket af en forsikring under
arbejdet?
PA svar: Kun ansatte/folk der udfører lønnet arbejde for klubben er dækket af klubbens/Dansk
Sejlunions forsikring. Alle andre er ikke dækket, men må selv sørge for forsikring.
Flemming Lorentzen: Hvis der kommer stormflod igen, vil vi da være dækket af en forsikring?
PA svar: I tilfælde af stormflod er vi dækket igennem stormrådet.
Beretningen blev derefter taget til efterretning.
Pkt. 3.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.
REGNSKAB 2014.
Kassereren John Lygaard (JL) fremlagde regnskabet for 2014 til godkendelse. Han gennemgik
de enkelte poster og redegjorde for deres indhold.
Der var ingen spørgsmål til årets regnskab og det blev derefter godkendt.
BUDGET 2015.
JL gennemgik budgettets enkelte punkter.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, som derefter blev taget til efterretning.
Pkt. 4.
Fastsættelse af kontingent.
Der var ikke stillet forslag om kontingentændring og det fortsætter uændret (860 p.a. for
aktive medlemmer.
Pkt. 5.
Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Pkt. 6.
Valg til bestyrelsen.

På valg var formanden Peer Andersen samt 3 bestyrelsesmedlemmer; Søren MøllerAndersen (SMA), Ivan Jepsen (IJ) og Jan Schunck (JS). Alle blev genvalgt med
akklamation.
Pkt. 7.
Valg af bestyrelsessuppleant.

Der skulle vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Mogens Hansen (MH) og Kjeld Truedsson
(KT) blev valgt uden modkandidater. MH valgtes for to år og KT for et år.
Pkt.8.
Valg af kritisk revisor.
Niels Pedersen blev genvalgt.
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Pkt. 9.
Beretning fra udvalgene og valg til disse.
Aktivitetsudvalget
Fmd. Arne Andersen (AA). SMA aflagde beretningen i AAs fravær.
AA overtog udvalget med meget kort varsel efter Gunnars død. Udvalgets kassebeholdning var
ret lille og der er blevet arbejdet på at få kassebeholdningen i vejret i det forløbne år, så
udvalget selv kan lægge ud for diverse indkøb til vores arrangementer. Der er kommet gode
indtægter fra salg af pølser og øl i forbindelse med standernedhaling og bådoptagning i 2014.
Leif og Pias foredrag i om deres sejltur i Middelhavet var en succes og de fremmødte
medlemmer havde haft en dejlig aften.
SMA opfordrede medlemmer med gode ideer til aktiviteter til gavn for klubben om at komme
frem med dem.
Der var ros til AA for hans arbejde fra flere sider og AA blev genvalgt som formand for
klubbens aktivitetsudvalg.
Ungdomsudvalget
PA fortalte, at udvalget er godt kørende med det materiel og de både vi har. Klubbens
laserjolle blev stjålet sidste år og riggen er solgt, men med 606’erne, Columbusjollen og
optimistjollerne er vi fint dækket ind. Sæsonen sluttede med 5 elever som formentlig
fortsætter i 2015. Udvalget vil iværksætte en kampagne for at skaffe flere
ungdomsmedlemmer og målet er 8-10 ved sæsonstart.
PA rettede en stor tak til alle de der har været aktive med i ungdomsarbejdet, både som
instruktører, materielmænd og andet der er med til at få ungdomsarbejdet til at fungere. PA
blev genvalgt som formand for ungdomsudvalget.
Klubhus- og sikkerhedsudvalg.
SMA oplyste at klubhuset kører godt og bliver vedligeholdt/rengjort tilfredsstillende. Han
fortalte – specielt til de nye medlemmer – at huset kan lejes udenfor sæsonen og at der er
service og siddepladser, så man kan holde en komsammen for 40 mennesker.
Bent Larsen. Spurgte til den kopimaskine han havde doneret til klubben – hvor var den henne?
SMA fortalte, at efter renoveringen af huset er kopimaskinen blevet flyttet til havnekontoret.
Alle medlemmer kan stadig låne maskinen alt det de vil. Problemet er blot, at for at komme til
maskinen skal man have en A-nøgle. Det blev aftalt, at der vil blive sat opslag op i klubhuset
og at det vil blive meddelt på hjemmesiden, hvorledes medlemmerne kan komme til at bruge
maskinen.
Vedr. sikkerhed oplyste SMA, at han ville gennemgå alle sikkerhedsposter inden bådene bliver
sat i vandet og rette eventuelle fejl og mangler.
SMA blev genvalgt som formand for Klubhus- og sikkerhedsudvalg.
Miljøudvalg
Kim Geertsen (KG) oplyste, at vores miljøskur har fungeret godt og har set godt ud, indtil for
et par dage siden. Skuret trænger nu til en rengøring og alle er velkomne til at være med. Når
medlemmerne kommer til skuret og opdager at en pose/spand er fyldt, så skal der ikke blot
stilles ovenpå. Få fat på enten KG eller havnefogeden og fortæl hvad der skal tømmes.
Inden bådene skal i vandet og motorerne startes op for test på land, opfordres alle til at stille
en spand under udstødningen for at gribe det kølervæske der kommer ud. Medlemmerne
opfordres til ikke at foretage første opstart i vandet for på den måde at undgå, at
havnebassinet bliver fyldt med kølervæske.
KG vil foranledige opsat en lamineret liste med procedurer for miljøskur – hvad der skal
anbringes hvor og hvorledes man skal forholde sig, når diverse spande og poser er blevet fyldt
op.
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Der blev rejst et spørgsmål om affaldsgård til almindelig (ikke-miljø affald) men det henvistes
til drøftelse under eventuelt.
Pkt.10
Eventuelt.
1. Spørgsmål vedr. etablering af en affaldsgård til almindeligt affald blev rejst. Flere gav
udtryk for, at det ville se pænere ud at have et indelukke ved siden af toiletbygningen i
stedet for flaskecontainer, grønne container og affaldsstativ som vi har p.t. og der var
enighed om, at det formentlig vil minimere risiko for ildspåsættelse hvis affaldet blev
flyttet fra skurene. Dirigenten bad om en tilkendegivelse fra generalforsamlingen om
hvorvidt bestyrelsen skulle gå videre med projektet. En overvejende majoritet ønskede
dette. Bestyrelsen tog det ad notam og vil på førstkommende bestyrelsesmøde starte
projektet.
2. Jan Heigren (JH) tilkendegav stærk utilfredshed med havnefogeden og opfordrede til, at
denne trak sig fra bestyrelsen og havnefogedposten. JH ønskede at oplæse nogle
personfølsomme e-mails for generalforsamlingen der angiveligt kunne miskreditere
havnefogeden.
PA svarede:
- At der ikke skal drøftes personsager på generalforsamlingen.
- At havnefogeden jfr. vedtægterne var ansat af bestyrelsen.
- At havnefogeden har bestyrelsens fulde opbakning og klager over hans virke skal
fremsendes skriftligt til bestyrelsen, hvorefter det vil blive drøftet på et
bestyrelsesmøde.
3. Ole Jakobsen (OJ) fortalte, at der igen i år skal afholdes ”Fjordsvømning”. Han havde
fået at vide af arrangørerne, at der mangler følgejoller. Flere af de tilstedeværende
medlemmer tilkendegav, at de gerne ville stille joller med fører til rådighed og OJ vil
sørge for videre koordination og tilmelding.
4. Jan Schunck (JS) orienterede om den planlagte ”Fladfiskefestival” der skal afholdes den
29. august. Indtil videre eksisterer dagen som et ideoplæg. Tanken er at afholde en
sommerfest med tema omkring fjordens fisk. Festen skal afholdes af klubben og
aktivitetsudvalget er hovedansvarlig. Der skal være mange samtidige aktiviteter, der
kan tiltrække specielt yngre. Indtil videre er der planlagt fælles morgenbord, vandski,
vandsjov i gummibåde, sejlads med ungdomsafdelingens både, fællesspisning af frokost
på havnen hvor der vil blive flået og stegt friskfangede fladfisk og andet fra fjorden.
Hotel Hørby Færgekro har tilkendegivet at de vil være med til både aktiviteterne på
havnen og på kroen, hvor der påtænkes fælles aftensspisning – måske ål ad libitum
doneret af medlemmerne. Præsten vil komme og afholde friluftsgudstjeneste og Daglig
Brugsen i Udby har meldt sig som storsponsor. Der arbejdes på et fremmøde af ca 200
gæster og de skal fortrinsvis komme fra Tuse Næs – fastboende og sommerhusgæster.
Lige nu er festival’en i ”tænkefasen” og alle medlemmer opfordres til at henvende sig til
festivaludvalgets medlemmer med gode ideer til dagen. Udvalget består af JS, IJ, AA og
Bo Nielsen(BN)
5. JL fortalte om hjertestarterkurset, der blev afholdt i klubhuset den 28/3. 9 medlemmer
kom og fik undervisning. Det var en succes og vil blive afholdt igen i løbet af året. De
nye hjertestartere blev gennemgået og afprøvet. Vores egen hjertestarter sidder fint
hvor den gør og i tilfælde af, at den skal anvendes, er det tilladt at slå ruden itu hvis
man ikke har en nøgle.
6. JL bad alle medlemmer oplyse deres fødselsdag. Det skal anvendes til den
indrapportering, der foretages af medlemsskarens sammensætning.
7. Benny Pedersen spurgte om der var mulighed for at oprette en mailingsliste på
hjemmesiden så man kunne tilmelde sig denne og få tilsendt en mail hver gang der var
ændringer på siden. PA svarede at det godt kan lade sig gøre og at han vil arbejde på
at få det etableret (Red: Det er nu etableret pr. 30.03).
8. Henrik Leonhard bad om at få repeteret reglerne for anvendelse af slæbested.
PA svarede:
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a. medlemmer af klubben må anvende slæbestedet når de ønsker. De har alle
nøgle til det.
b. Slæbestedsbrugere der har købt en årsmærkat har en nøgle må bruge det.
c. Andre der hverken er medlemmer eller har årsmærkat/nøgle, må anvende
slæbestedet og betale 100kr pr gang (isætning og ophaling er en gang) Pengene
skal lægges i kuvert og i postkassen. Disse mennesker har ikke nøgle og må
bede en af klubbens medlemmer om at låse op for dem. Det kan vi gøre, men
samtidig skal vi oplyse om, at vi ikke kan garantere, at der er nogen i havnen til
at låse kæden op igen, når de vender retur til ophaling og at det er på eget
ansvar, at de benytter denne service.
d. JC gjorde opmærksom på, at fjernbetjeningen til mastekranen ikke fungerer.
Knappen sætter sig fast og sidste år var det ved at gå gruelig galt for en der
benyttede kranen. Der blev spurgt om der kan købes en ny. Svaret blev: JA –
der vil blive indkøbt en ny.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling og for god ro og orden og gav ordet til
formanden. PA takkede for fremmødet og lukkede generalforsamling 2015 klokken 12:30.
Derefter serveredes de traditionelle gule ærter med kogeflæsk, kogt medister, rugbrød,
rødbeder og hvad ellers hører til.
Referant:
Jan Schunck

Referat godkendt den:

Leif Vejlgaard, dirigent.
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