
Referat af Generalforsamling Rønbjerg sejlklub 3 marts 2015. 
 
20 fremmødte. 
  
Dagsorden følger vedtægternes §10 således: 
  
1. Valg af dirigent. 
Asger enstemmigt valgt. 
Indkaldelse ver ikke udsendt med rettidigt varsel, var sendt ud 11 dage før. Ingen brokkede sig, da formanden 
havde sendt dato ud, allerede i februar. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 
Lars berettede for selve bestyrelsen. Se vedhæftede. 
Generalforsamlingen godkender formandens beretning. 
 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Ingolf beretter:  
Bestyrelses erklæring, revisor erklæring. Ingen bemærkninger. 
Gennemgang af hele regnskabet. 
Kapsejladsudstyret virker ikke, Der arbejdes på at få en holdbar løsning. 
Generalforsamlingen godkender regnskab.  
 
4. Afdelingernes beretning. 
Juniorafd. Per berettede, god sæson. 
10-15 børn, som alle er forsat fra sidste år. 
Måske i gang med reklamer, for at skaffe nye børn. Nogle af de nuværende skal på efterskole, og de får nye 
interesser. 
 
5. Udvalgenes beretning. 
Kapsejlads. Jens berettede, gennemsnit 4,4 både/ 10 sejladser, ingen søndags kapsejladser. 
Lavpraktisk tidstagning. 
Formålet med onsdagssejladsen/kapsejladsen vil vi gerne udvide til at sejle/kapsejlads/kaffe brød for alle, også 
selvom man ikke sejler.  
Er der ønsker om at være gast hos nogen, for at øge egne erfaringer/udvide sine grænser/prøve at sejle i hårdere 
vejr end man normalt tør, så kom og spørg! Vigtigt kom om onsdagen.  
 
Matrialeudvalg/ Kurt beretter: som sidste år. 
 
 
Sejlerskole. Jens beretter: 3 lægger både til, og en ekstra er reservebåd, hvis en af instruktørerne ikke kan. 7 
elever deltog denne sæson. 
Eleverne har prøvet at sejle på alle tre både.  
2015 er planen: nuværende medlemmer i klubben har fortrinsret/ max 9 kan deltage ved 3 både.  
Elever med motorbåd får også noget ud af det. 
 
Aktivitetsudvalget. Lars beretter: Stor deltagelse i alle arrangementer. 
 
Generalforsamlingen godkendelse af alle beretninger. 
 
6. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag. 
 
7. Fastsættelse af kontingent  
Ingolf: nyt budget 2015 er lavet efter vi bibeholder samme kontingent. 
Måske nyanskaffelser i optimistjoller, terajoller, er afhængige af, om der kommer nye børn til. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Alle tre bestyrelsesmedlemmer er på valg  
a. Lars Stoklund Pedersen: Genvalgt 
b. Ingolf Grau: Genvalgt 
c. Jørgen Nørskov: Genvalgt 
 
 



9. Valg af formand: Lars Stoklund Pedersen 
 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 
1 Suppleant (forberedt på at afløse Lars som formand til september) Asger Hunø 
2 Suppleant Bo Pedersen 
 
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 
Per genopstiller og vælges 
Knud Erik Bæk vælges,  
Jens Mogensen vælges som revisorsuppleant 
 
12. Valg af ungdomsleder: 
Per Hansen  
 
13. Nedsættelse af udvalg: 
Onsdagssejladsudvalget: Jens Christensen /Karen /Olav Storm 
Jens evt. lave en ideopslagstavle på hjemmesiden, hvor folk kan komme med input. 
 
Aktivitetsudvalg: Anette Næslund, Jens Mogensen, Jette Due Mogensen samt Anette Klattrup/løs tilknyttet. 
 
Matrialeudvalget: 
Carl Knudsen, Knud Erik Bæk, Kurt Jensen  
 
Sejlerskolen: Jens Christensen, Jens Mogensen og Per Hansen, Jørgen Nørskov vikar/ men gerne evt. en mere 
som vil lægge båd til. 
 
Byggeudvalg: nyt skur til ungdomsafdeling/evt. med små skure bygget sammen med. Ca 60 m2. 
Carl Knudsen vil gerne lave et byggeudvalg/har lavet tegninger/budgetoverslag 
Meld dig som: 
*Praktiske gris til forebyggende arbejde.  
*Folk til fundraising. Jens Mogensen (primus motor) plus Jens Christensen. 
*Projektformulering/finansiering, (så er kommunen velvillig med byggetilladelse). 
Per Hansen, Knud Erik Bæk, Jens Mogensen, Jens Christensen og Carl Knudsen er foreløbigt i byggeudvalget.  
Bestyrelsen ser på hvor mange penge der kan samles ind, om hvor meget der skal bruges/ så indkaldes der til 
orienteringsmøde og om der evt skal tages nogle beslutninger, om evt penge fra klubbens kan indgå i 
byggeprojektet. 
 
14. Eventuelt 
Søsætning: ny firma/gamle er solgt. 
Datoer for i søsætning og optagning, ses i mail og på hjemmesiden. 
Skriv Jer på sedlerne i klubhuset/ingen pauser i listen. 
 
Olav Storm vil gerne have unge med fra Ranum efterskole om onsdagen, som alm. klubmedlemmer, der skal lige 
laves samarbejdsaftalen/regler m.m. 
 
Messe Fredericia: 
Rabatkort i Dansk unions blad Sejler, 2 stk. Så 70 kr pr næse. 
Sammenkørsel?/Mødested og tidspunkt? 
Kl 8 ved sejlklubben. Evt fælles frokost. 
  
Se aktivitetsudvalgets kalendertilbud på hjemmesiden. 
 
Miljøstation? Intet nyt. 
 
Dansk sejlerunion mail/Lars sender videre. 
 
Jens foreslår en sejladsdag i starten i juni/klubmestersejlads/Bo vil gerne være dommerbåd. 
 
Nyt komfur? Er noteret/Lars. 
 


