
Generalforsanling den 7. marts 2018-03-09 

Formandens beretning for året 2017 

Dette års beretning er næsten en kopi af beretningen fra tidligere, mest fordi det bare kører i rigtig god 
gænge. 

Nu har bestyrelsen været uforandret siden 2012: Med konceptet om at ideer fødes og gennemføres af 
medlemmerne, støttet økonomisk af klubben.  

Bestyrelsen består af Ingolf som den, der får økonomien og alle aktiviteter i havnen til at køre. Ingolf er 
klubbens ”andemor”: Under overfladen pisker benene afsted, og over overfladen er der ro, overblik og et 
par rolige men bestemte nik med hovedet, så alle ved hvad der er det rigtige at gøre. Jørgen er den 
praktiske, som støtter op om vores aktiviteter og sikrer at vi får mest mulig sejlads for færrest muligt penge. 
Jeg prøver at danne rammerne og sikre opbakning fra medlemmerne. 

Det har endnu engang været en stor fornøjelse at stå i spidsen for en klub, hvor så mange bidrager til 
løsningen af alle opgaver, nok mest fordi bestyrelsen til hver generalforsamling har fastholdt intentionen 
om selv at lave så lidt som muligt, omend vi altid bakker hundred procent op om alle aktiviteter. Det 
betyder faktuelt at bestyrelsen har afholdt i omegnen af fem bestyrelsesmøder, mest for at sikre at vi alle 
stadig var i landet og i live, og var informeret om hvad der foregik i klubben.  

Klubben er jo på mange måder selvstyrende i de enkelte afdelinger og udvalg. De enkelte afdelinger 
aflægger særskilt beretning. Jeg vil nøjes med at orientere om de arrangementer bestyrelsen har været 
primus motor på. 

Det var Ingolf, der stod for at lave aftale med kranmanden vedr. dato for søsætning og optagning. 
Aktivitetsudvalget var sidste år heldigvis på banen igen, og stod for bespisningen.  

Ingolf gennemførte vores standerhejsning på den første søsætning. 

I foråret havde vi den årlige flytning af bådstativer og oprydning på vinterpladsen. Der var igen sidste år 
rigtig god opbakning til arrangementet.  

Hen over året har kommunen og DS inviteret til en række møder for frivillige foreninger. Bestyrelsen har 
ikke deltaget i nogen af disse møder, og vi har videresendt invitationer til ungdomsleder og 
udvalgsformanden for kapsejlads, i de situationer, hvor temaet var inden for deres interesseområde. Det er 
ikke mit indtryk at de har deltaget i nogen møder. 

Dialogen med kommunen holdes i en positiv ånd, om end de er noget træge i udførelsen af vores ønsker til 
udbedring af klubhus og havnefaciliteter. Kommunen har således endelig fundet en løsning på 
fiskekutteren. Kommunen har endelig fået iværksat renovering af klubbygningen og inddraget bestyrelsen i 
dialog om vores ønsker. Vi har for eksempel fået lovning på tastelås på døre og flere radiatorer i klubhuset. 

I efteråret havde vi to optagninger og standerstrygning. Alt gik efter planen som sædvanligt.  

Byggeudvalgets arbejde har båret frugt. Byggeriet er godkendt, første spadestik er taget og økonomien er 
næsten helt klar. Vi har et udestående svar fra Sparnord fonden på støtte til indkøb af inventar til anslået 
50.000 kr.  

Af andre hændelser, som klubben har været involveret i, er der ”Havnens dag, hvor Jens Mogensen fik 
samlet hele havnen til et stort anlagt arrangement med kommunal taler, Miniline med søredningsaktion, 
åbne både og krabbevæddeløb. 



Jeg har svaret til de forskellige brolukninger, at vi er imod lukninger i sejlsæsonen. 

Klubben orienterer medlemmerne via mail. Klubben har en hjemmeside, som Jens Mogensen dygtigt 
administrerer. Information og opdateringer afhænger i stor grad af vores oplevelse og tilbagemelding til 
Jens. Det er min opfattelse at siden kører rigtigt godt. Som supplement til hjemmesiden og mails har vi 
oprettet en hjemmeside på Facebook.  

Det ligger mig meget på sinde at klubben er helt unik. Takket være alle vores ildsjæle, har vi som lille klub et 
kæmpe aktivitetsniveau, og kan bryste sig af at have en støt og stabil ungdomsafdeling, mens rigtigt mange 
andre større klubber, som ligger i større byer ved havnen, må give op. 

Derfor skal vi huske at alle arbejder frivilligt, også bestyrelsen, og at det er en demokratisk klub, hvor 
generalforsamlingen er den højeste myndighed. Alle beslutninger taget på generalforsamlingen skal 
efterkommes også af bestyrelsen. Til gengæld har bestyrelsen fået autorisation til at drive klubben mellem 
generalforsamlingerne, og så er brok og langvarig og højlydt uenighed kiim til at klubben mister vigtige 
ildsjæle. Hvis man er voldsomt uenig med bestyrelsen, så bør det fremkomme som punkt på dagsorden til 
generalforsamlingen, så vi kan få klare linjer.   

Afslutningsvis vil jeg sige alle ildsjælene i klubben stor tak for den kæmpe indsats I igen i år har gjort for 
klubbens medlemmer. Uden jer er der ingen voksensejlads, ungdomsafdeling, fælles arrangementer og 
ingen styr på materiellet. Med disse ord vil jeg slutte beretningen. 

Input til oprettelse af udvalg: 

- Stand up padling. 
- Hvis vi skal ”rumme alle” er der tre grupper, som vi ikke har kontakt til p.t.: Handikappede, 

veteraner og flygtninge. Muligheder er køb af handikap venlig jolle og specialudvalg til integration 
af flygtninge, og fonde er klar til at støtte projekter, der er rettet mod netop disse grupper. 

Formandens input til punktet Evt. 

- Foråret står i byggeriets- 50 års jubilæums-tegn. Vi håber at kunne holde indvielse af bådeskur til 
”Havnens dag”, hvor vi også satser på at kunne festligholde jubilæet. 

- Der er mulighed for at vi kan gennemføre et arrangement med elsikkerhed, hvor Jens Koch, som 
har hjemmesiden baadteknik.dk kan bookes til at komme med et oplæg og evt. gennemgang af et 
par eksempler.  
 
Lars Stoklund, formand. 


