
Rønbjerg Sejlklub  
  

Referat af den ordinære generalforsamling 

  

Onsdag den 1. marts 2017, kl. 19.00 i klubhuset. 
  

Referatet er anført i forhold til dagsorden: 

  
1. Jens Mogensen blev valgt som dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev godkendt (se 
beretningen i bilag 1) 

3. Regnskabet for det forløbne år blev godkendt uden bemærkninger. 
(se regnskabet med påtegninger i bilag 2) 

4. Afdelingernes beretning. 
   a. Juniorafdelingen (se beretning i bilag 3) 

   b. Sejlads for voksne (se beretning i bilag 4) 

5. Udvalgenes beretning. 
   a. Aktivitet (se beretning i bilag 5) 

   b. Sejlads (se beretning i bilag 6) 

   c. Materiel (intet at berette) 
- Det blev anført som ønske for næste år, at mastekranen får længere udlæg og ændring af den måde 

tovværket føres, så den kan løfte længere master uden at sidevanter og sallinghorn kommer i bekneb. 
- Det blev anført at klubben bør holde øje med, hvordan masteprojektet i Løgstør udvikler sig. 
- Det blev anført at klubben skal være opmærksom på de kræfter, der virker på kranen, når udlægget 

bliver større og masterne bliver tungere. 
   d. Bygge 

- Status for byggeudvalget er at vi har fremsendt tegninger og beskrivelser til Kommunen. Kommunen har 
fremsendt byggeansøgning til Kystdirektoratet. Der er 35 ugers behandlingstid. Udvalget har på den 
baggrund besluttet at byggeriet planlægges gennemført i 2018. Udvalget har et udspil til økonomien 
klar. Udvalget arbejder med at få færdiggjort planen for indhentning af sponsorater, så der kan søges 
om støtte til byggeriet, når byggeriet er godkendt, og det passer ind i ansøgningsfristerne for søgning af 
støtte ved de forskellige instanser. 

 
6. Behandling af indkomne forslag. 
   a.  Pkt. 6 udgår. Der er ikke modtaget forslag inden 10. januar. 
7. Kontingentet fastholdes fra 2016. 
 
8. Bestyrelsesmedlemmerne, som blev valgt er: Lars Stoklund 
Pedersen, Ingolf Grau og Jørgen Nørskov 

9. Lars Stoklund Pedersen blev valgt som formand. 
10. Asger Hunø og Ole Jensen blev valgt som suppleanter til 
bestyrelsen. 



11. Per Hansen og Vagn Spangsege blev valgt som revisorer og Jørn 
Iversen blev valgt som revisorsuppleant. 
12. Kaspar Herlevsen blev valgt som ungdomsleder. 
14. Nedsættelse af udvalg: 
- Sejlerskole: Per Hansen, Jens Christensen og Jens Mogensen 
- Aktivitet: Jens Mogensen, Ole Jensen og Anette Næslund Pedersen 
- Sejlads: Jens Christensen 
- Materiel: Karl Knudsen og Kurt Jensen 
- Byggeudvalg: Karl Knudsen, Jens Mogensen, Per Hansen, Søren 
Møller og Lars Stoklund Pedersen 
- Strategiudvalg: Bestyrelsen, alle formænd for udvalgene, øvrige 
personer i klubben, som kan/vil bidrage med at vi får udviklet en 
strategi. 
15. Eventuelt. 
- Jens Mogensen præsenterede klubbens første udkast til 
udviklingsstrategien. 
- Formanden har kontaktet det nye forpagterpar på Livø, for at sikre at vi 
starter et samarbejde op med dem. 
- Status på den synkefærdige fiskekutter er fastlåst. Vi tror ikke der sker 
noget med kutteren i år fra kommunens side. 
- Projektet med Livø Rev, får ikke umiddelbart betydning for Rønbjerg 
havn eller klubbens medlemmer. 
- Formanden er i dialog med Hvalpsund Sejlklub (Dan Cort Jørgensen) 
med henblik på at lave fælles arrangementer. 
- Bestyrelsen blev bedt om at sikre sig at kommunen får gjort 
tilstrækkeligt rent på havnen efter at der er flyttet bundmaterialer fra 
havnen og ud på stranden. 


