
 Rønbjerg Sejlklub 
 

 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 
 

Onsdag den 7. marts 2018, kl. 19.00 i klubhuset. 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
4. Afdelingernes beretning. 
   a. Juniorafdelingen 
5. Udvalgenes beretning. 
   a. Aktivitet 
   b. Sejlads klubaften 
   c. Sejlads for voksne 
   d. Materiel 
   e. Bygge 
   f. Strategi 
6. Behandling af indkomne forslag. Se medsendte forslag. 
   a. Ændring af klubnavn til ”Rønbjerg Sejlerklub” evt. ”Rønbjerg Sejl- og 
       Motorklub”, forslag af Bo Pedersen 
   b.  Indkøb af klubbåd, forslag af Jens Christensen 
   c. Indmeldelse i ”Danmarks Fritidssejler Union” og evt. udmeldelse af  
      ”Dansk Sejlunion”, forslag af Ingolf Grau. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
9. Valg af formand (vælges blandt de tre bestyrelsesmedlemmer). 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
12. Valg af ungdomsleder. 
14. Nedsættelse af udvalg. 
15. Eventuelt. 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Af 6a. Forslag til ændring af klubnavn. 
- Idet det ikke er alle klubbens medlemmer som har sejl at sætte, - altså at vi er 
nogle som må nøjes med motorfremdrift vil jeg hermed foreslå at klubnavnet 
ændres fra at være Rønbjerg Sejlklub til at være Rønbjerg Sejlerklub eller 
Rønbjerg Sejl & Motor klub. 
- Jeg fristes til at sige, måske det kan give flere nye "motor" medlemmer idet 
nuværende klubnavn ikke allerede ved læsning af nuværende klubnavn 
"skræmmer" evt. nye motor og motorsejler medlemmer væk...  
Bo Pedersen 
 
Af 6b. Forslag til Generalforsamling d.7/3-2018 i Rønbjerg Sejlklub 
Forslag: 
Rønbjerg Sejklub afsætter 30.000 kr i 2018 til anskaffelse af en L23, der skal bruges som klubbåd 
primært i sejlerskolen. 
 
Begrundelse: 
På Rønbjerg Sejlklubs Generalforsamling for 2-3 år siden blev det besluttet at der skulle afsættes 40.000 kr til indkøb af 
klubbåd, der kunne bruges til sejlerskolen. 
Dengang viste det sig at der ikke var behov, da vi instruktører hellere ville sejle i vores egne både. 
Nu har Per sagt at han vil sælge sin båd, men gerne fortsætte som instruktør i sejlerskolen, så nu mener jeg vi har behov for 
en klubbåd. 
 
Med anskaffelse af en klubbåd vil der yderligere være mulighed for at oprette et modul 2 i sejlerskolen, hvor medlemmer 
der har deltaget i nuværende sejlerskole (modul 1) vil få mulighed for at få erfaring i selvstændig sejlads ved deltagelse i 
onsdags sejladser. 
 
Organisering: 
Klubbåden vil mandag og onsdag (dog ikke i juli) være reserveret aktiviteter i sejlerskolen.  
Klubbens  medlemmer, der på forsvarligvis kan sejle båden, kan via en kalender booke båden for en eller flere dage mod et 
gebyr på f.eks 200 kr pr døgn.  
Bådvedligeholdelses udvalget har ansvaret for vedligehold og søsætning og optagning (jeg tilbyder hermed at indtræde i 
udvalget), det forventes at deltagerne på sejlerskolens modul 2 vil udfører en stor del af det praktiske vedligehold. 
 
Økonomi: 
Årlige udgifter:  søsætning og optagning  1200 kr 
  Bundmaling   400 kr 
  Forsikring   1500 kr 
  Havneplads   0 kr (????) 
  Sejl   3000 kr (udskiftes løbende) 
  Motor og Benzin  1000 kr 
  Diverse   1500 kr 
  I alt årligt   8600 kr 
 
Årlige indtægter: Sejlerskole modul 1   3000 kr 
  Sejlerskole modul 2  4000 kr 
  Booking (10 gange 200 kr)  2000 kr (??) 
  I alt årligt   9000 kr 
  
Evaluering: 
På Rønbjerg Sejlklubs Generalforsamling i marts 2021 (efter 3 sæsoner) tages stilling til om klubbåden er en succes, bruges 
den nok og hænger økonomien sammen. 
Generalforsamlingen beslutter om klubben skal fortsætte med en klubbåd eller den skal afhændes. 
 
Venlig hilsen 
Jens Christensen 

 
 



 
Af 6c.  Forslag til indmeldelse i Dansk Fritidssejler Union og evt. udmeldelse af 
Dansk Sejlunion. 
Medlemspriser 2017 ved Danmarks Fritidssejler Union (DFU) 

Privat medlem af klub under DFU 

Kr240 
• Medlemskab af DFU 

• Ansvarsforsikring 

• Bladet Fritidssejleren 4 gange årligt 

• Herefter kr. 175,- per efterfølgende båd 

Privat 

Kr270 
• , hvor et klubmedlemsskab Medlemskab af DFU 

• Ansvarsforsikring 

• Bladet Fritidssejleren 4 gange årligt 

• Herefter kr. 175,- per efterfølgende båd 

Medlemsklub 

Kr240 
for DFUs medlemsklubber 

• Medlemskab af DFU 

• Bladet Fritidssejleren 4 gange årligt 

• Rabat på medlemsskab for klubmedlemmer 

Bådcertifikat 

Kr200 
• Bestilling af internationalt bådcertifikat 

Abonnement på Fritidssejleren 

Kr125 
• Bladet Fritidssejleren 4 gange årligt 

 
Klubkontingent til Dansk Sejlunion og Limfjordskredsen – 13.798,- kr (2017) 
Se hjemmesiderne fra Dansk Fritidssejler Union – www.dk-dfu.dk og Dansk Sejlunion 
– www.sejlsport.dk og vurder fordele og ulemper. 
 
Ingolf Grau. 


